
TILBEHØR



Udvendig styling 4 - 5
Hjul  7
Indvendig styling og komfort 8 - 9 
In Car Entertainment 10 - 11
Sikkerhed og beskyttelse 12 - 13
Ladstyling og transport 14 - 23
Transport og fritid 24 - 25 
Referenceliste 26 - 27

CC = Club Cab
DC = Double Cab

32



 Hjelmbeskytter  
CC/DC
MZ331492

 Underkørselsgrill 
 CC/DC

Forkromet. MZ331341

UDVENDIG 
STYLING

 Sidelistesæt  
    DC 
 Forkromet. MZ330737

 Liste på forreste kofanger Sort 
CC/DC
MZ331339

 Liste på forreste kofanger Grå
CC/DC
MZ331340

 Sidedør pyntelistesæt  
 CC 
 Lakeret i karrosserifarve.

Delnumre fremgår af referencelisten.
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 Låsbare hjulmøtrikker 
til alufælge   
CC/DC
MZ313736

 Alufælge 16''    
CC/DC
4250C994*
Anbefalet dækstørrelse 
245/70R16.

 Alufælge 18”  
CC/DC
MZ331343
Anbefalet dækstørrelse 
265/60R18.
 
Inklusive centerkapsel og 
dækventil.

 Alufælge 18”   
CC/DC
4250F647*
Anbefalet dækstørrelse 
265/60R18. 

*  Uden centerkapsel og hjulmøtrikker.  
Kontakt din forhandler for nærmere op-
lysninger om kompatible køretøjsspecifi-
kationer og bekræftelse af lokale regler.

HJUL
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INDVENDIG STYLING 
OG KOMFORT

 Gummimåttesæt 
CC/DC
For og bag. 
Delnumre fremgår af 
referencelisten.

 Tekstilmåttesæt   
CC/DC
Classic og Elegance.  For og bag. 
Delnumre fremgår af 
referencelisten.

 Panelbeskyttere for og bag, sæt med 4 stk.  
 DC 
 Rustfrit stål. MZ330752

 Gearknop
 DC 
 Kun til A/T-modeller. MZ330889 

 Panelbeskyttere, sæt med 6 stk. 
 CC 
 Rustfrit stål. MZ330753 (ingen ill.)
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Multifunktionel GPS-navigation 
(Smartphone-link) – MGN  

Apple CarPlay*:
Brug din iPhone på en sikker måde under kørsel ved at forbinde din 
iPhone ved hjælp af Smartphone-link.
•  Brug Apple Maps til at angive din destination, søge efter 

nærliggende restauranter og parkering eller estimere tidspunktet 
for ankomst til din destination.

•  Foretag telefonopkald, send og modtag beskeder
•  Lyt til musikken, der er gemt på din iPhone, eller stream fra dine 

foretrukne musiktjenester
•  Brug apps, der er sikre at betjene under kørsel
•  Alt det ovenstående kan styres sikkert med Siri

FLEKSIBILITET PÅ DIN SIDE!
•  Navigér med den indbyggede 

TomTom-navigation eller med din 
smartphone, du bestemmer selv.

•  Flere måder at nyde din musik 
på: CD, USB-enhed eller 
Bluetooth®-enhed. Desuden kan 
du bruge din Smartphone til at 
anvende dine fortrukne medier.

TILSLUTNING
•  Android Auto 
•  Apple CarPlay 
•  Håndfri Bluetooth telefoni

Vi præsenterer det nye originale tilbehørs navigationssystem 
med teknologi, der kan linke til smartphone. 
NYESTE TILSLUTNINGSTEKNOLOGI

*Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere.

ANDROID AUTO*:
Android Auto giver dig mulighed for at bruge de bedste funktioner 
på din smartphone, mens du kører sikkert. Navigationsskærmen 
viser dine foretrukne applikationer på din smartphone.
•  Få forslag og opdateringer i realtid mens du navigerer med 

Google Maps
• Håndtér nemt opkald og beskeder
•  Spil dine yndlingssange med dine apps eller fra internettet
•  Android Auto understøtter kun brugen af apps, der lader dig 

køre sikkert
•  Få adgang til stemmestyrede funktioner og tal til Google

*Android Auto er ved trykstart december 2019, endnu ikke tilgængelig i DanmarK. * Kortet over Tyrkiet og Frankrigs oversøiske territorier (undtagen Fyrstedømmet Monaco) er ikke 
del af dækningen.

MEDIER
•  MP3/OGG/WMA på USB
•  Indbygget Bluetooth®

•  Indbygget CD/DVD-afspiller
•  Mulighed for opkobling til 

iPod/iPhone
•  DAB+ 

NAVIGATION
•  TomTom fuld europæisk 

kortdækning: Indbygget 
SD-kort inkluderet fra 
fabrikken*

DISPLAY & DESIGN
•  6,5” WVGA TFT LCD 
•  800 x 480 pixels 

berøringspanelstyring – 
single-touch

TELEFONI
•  Bluetooth® telefoni – 

Enheder fra forskellige 
mærker kan parres vha. 
Bluetooth®-teknologi

 Navigationssystem DCCC
 Delnumre fremgår af referencelisten.

USB

IN-CAR ENTERTAINMENT
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 Underkørselsplade  
 CC/DC

2 mm stålplade, behandlet 
for at modstå korrosion. 
Delnumre fremgår af 
referencelisten.

SIKKERHED OG 
BESKYTTELSE

 Lakprodukter    
CC/DC

 Delnumre fremgår af referencelisten.

 Lifehammer®

 CC/DC 
 MME50557B

 Sikkerhedsvest
 CC/DC 
 MME50722

 Barnesæder
    CC/DC
 Delnumre fremgår af referencelisten.

 Sikkerhedssæt
 Førstehjælpssæt, advarselstrekant og 

sikkerhedsvest. 
 CC/DC 
 MZ315059 

 Advarselstrekant
 CC/DC 
 MZ312957

 Førstehjælpssæt
 CC/DC
MZ315058
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 Premium hardtop med popup-vinduer i siden  
 DC 

• Integreret med bilens centrallås
• Åbning med én berøring
• Automatisk interiør-LED
• Skydevindue foran til ventilation
• Elegant spoiler
• Sort tagrælling

 Hardtop med popup-vindue i siden
 DC

• Batteridrevet LED-kabinelys
• Skydevindue foran til ventilation

 Hardtop med skydevindue i siden
 DC

• Batteridrevet LED-kabinelys
• Klassisk spoiler

 Hardtop lukket
 DC

• Batteridrevet LED-kabinelys

LADSTYLING OG TRANSPORT

 Vandbeskyttelsessæt (ingen ill.)
 DC  
 MZ315095 

Vandbeskyttelsessættet er konstruerer til at reducere 
sandsynligheden for, at der trænger vand ind på ladet, når en hardtop 
eller et sportslåg er monteret. 1514

Mitsubishi Motors originale hardtops fås i alle karrosserifarver. Delnumre fremgår af referencelisten.
For at opnå optimal pasform må du kun montere Mitsubishi Motors originale ladrumsindsats under kant med originale hardtops.
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 Hardtop med popup-vindue i siden 
 CC

• Batteridrevet LED-kabinelys
• Skydevindue foran til ventilation
• Klassisk spoiler

 Hardtop med skydevindue i siden
 CC

• Batteridrevet LED-kabinelys
• Klassisk spoiler

 Hardtop lukket  
 CC

• Batteridrevet LED-kabinelys

Mitsubishi Motors originale hardtops fås 
i alle karrosserifarver. Delnumre fremgår 
af referencelisten. For at opnå optimal 
pasform må du kun montere Mitsubishi 
Motors originale ladrumsindsats under 
kant med originale hardtops.

LADSTYLING OG 
TRANSPORT

 Vandbeskyttelsessæt (ingen ill.)
 CC  
 MZ315128 

Vandbeskyttelsessættet er konstruerer til at reducere 
sandsynligheden for, at der trænger vand ind på ladet, når  
en hardtop eller et sportslåg er monteret. 1716



 Sportslåg, hårdt, 
type i to dele  

 DC
• Automastisk 

LED-kabinelys.
• Kan kombineres 

med original styrt-
bøjle (skal bestilles 
særskilt)

• Fås i alle karrosseri-
farver. 
 
Delnumre fremgår 
af referencelisten.

 Sportslåg, hårdt, 
type i et stykke  

 DC
• Automastisk LED- 

kabinelys.
• Kan ikke kombineres 

med den originale 
styrtbøjle

• Fås i alle karrosseri-
farver.  
 
Delnumre fremgår af 
referencelisten.

 Presenning DC
Kan kombineres med 
original styrtbøjle (skal 
bestilles særskilt).  
MZ350509 

 Presenning DC
Kan ikke kombineres 
med den originale 
styrtbøjle.  
MZ350510 

 Sportslåg i aluminium DCCC
Delnumre fremgår af referencelisten.

 Sammentrækkeligt sportslåg DC
Delnumre fremgår af referencelisten.

LADSTYLING OG 
TRANSPORT
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 Ladrumsindsats under 
kant   
Kan kombineres med alle 
originale ladindsatser. 

 DC
Ladrumsindsats: MZ315107TB
Bagklapsindsats: MZ315107TG
Monteringssæt: MZ315107MK

CC 
Ladrumsindsats: MZ315108TB
Bagklapsindsats: MZ315107TG
Monteringssæt:  MZ315107MK

 

 Ladrumsindsats i 
aluminium   
DC/CC
Bedst mulig beskyttelse af 
bilens lad.

Kan kombineres med: 
Hardtops/presenninger

Delnumre fremgår af  
referencelisten.

 Ladrumsindsats over kant
Til køretøjer uden beskyttel-
sesgitter.

 DC
Ladrumsindsats: MZ315105TB 
Bagklapsindsats: MZ315105TG
Monteringssæt:  MZ315105MK 
Sæt med  
beskyttelsestape: MZ3309051 
 
CC  
Ladrumsindsats: MZ315106TB

Bagklapsindsats: MZ315106TG
Monteringssæt:  MZ315106MK 
Sæt med  
beskyttelsestape: MZ3307431

LADSTYLING OG TRANSPORT
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 Stropsystem   
CC/DC
Kan kombineres med ladrums-
indsats, 4 plader med 6 juster-
bare fikseringsringe.  
MZ350462 

 Værktøjskasse   
CC/DC
Til ladområdet. Åbning med  
gasfjeder
Automastisk LED-kabinelys.
MZ315099

Kan kombineres med rælling og 
ladrumsindsats over- og under 
kant. 

Monteringssæt til montering 
under kant. MZ315099UR

Monteringssæt til montering  
over kant. MZ315099OR

 Hjælp til bagklap  
CC/DC
Gasfjeder til blød åbning af bagklap-
pen
MZ315094

 Styrtbøjle   
DC 
Kan kombineres med: 
• Todelt sportslåg 
• Presenning

Poleret rustfrit
MZ330755 
Sortlakeret 
MZ331207

 Styling bøjle 
 DC

 Grå 
MZ331330
 
Sort 
MZ331324

LADSTYLING OG 
TRANSPORT

2322



 Anhængertræk  
 CC/DC

 Flangetype. 
MZ315083

 Ledningsnet til anhængertræk 
(ingen ill.) 

 CC/DC
7- eller 13-pin. 
Delnumre fremgår af  
referencelisten

 Tagbagagebærer  
 DC

Aluminiumsstativ, mål 91 x 136 cm. MZ314891 (ingen ill.)

 Cykelholder  
 DC

Eksklusive type, aluminium
Mitsubishi Motors-logo
MZ315032

Sølvfarvet ståltype, med ind-
bygget lås
MZ314156 (ingen ill.)

 Tagbagagebærer  
 DC

Med integreret lås. Aluminum wing shape type. 
MZ314846

 Strømudtag og stik med 
adapterledning 
CC/DC
Delnumre fremgår af referencelisten

 Strømudtag og stik 
CC/DC
Delnumre fremgår af referencelisten

 Beskyttelsessæt til tagbagagebærer  
 DC

Med 2 beskyttelsespuder til tagrælling, 2 spændestropper og 
en opbevaringspose MME50500 (ingen ill.)

 Ski-/snowboardholder
    Med integreret lås. 
 Bredde: 50 cm. MZ315029
 Bredde: 60 cm. MZ315030 (ingen ill.)
 Til langrendsski. MZ315031 (ingen ill.)

TRANSPORT OG 
FRITID
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REFERENCELISTE

   Produkt- Produktnavn     Produktbeskrivelse     Delnummer    CC   DC 
gruppe

   Produkt- Produktnavn     Produktbeskrivelse     Delnummer    CC   DC 
gruppe    Produkt- Produktnavn     Produktbeskrivelse     Delnummer    CC   DC 

gruppe
Udvendig 
styling 
Side 4-5

Underkørselsgrill Forkromet MZ331341 ■ ■
Liste på forreste 
kofanger

Sort [X37] MZ331339 ■ ■
Grå [U28] MZ331340 ■ ■

Hjelmbeskytter Med Mitsubishi Motors-logo MZ331492 ■ ■
Sidelistesæt Bred forkromet liste, matcher andre udven-

dige dele.
MZ330737 ■

Sidebeskyttelsesliste Malet i [C06] Greyish Brown Metallic MZ330863 ■■
Malet i [D23] Impulse Blue Metallic MZ330866 ■
Malet i [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331310 ■
Malet i [P63] Red (S+Clear) MZ331309 ■
Malet i [U25] Sterling Silver Metallic MZ330867 ■
Malet i [U28] Graphite Gray Metallic MZ331308 ■
Malet i [W32] White Solid MZ330859 ■
Malet i [W85] White Diamond MZ331307 ■
Malet i [X37] Black Mica MZ331226 ■

Hjul Side 7 Alufælge Malet i gunmetal grey med diamantskåren 
finish; størrelse 18 tommer x 7,5J

MZ331343 ■ ■

18 tommer x 7,5J 4250F647 ■ ■
16 tommer x 7J 4250C994 ■ ■

Låsbare hjulmøtrikker Sæt med 4 stk., med 1 nøgle, lukket, til brug 
ved alufælge

MZ313736 ■ ■

Indvendig 
styling og 
komfort 
Side 8-9

Panelbeskyttere Rustfrit stål, sæt med 4 stk. MZ330752 ■
Rustfrit stål, sæt med 6 stk. MZ330753 ■

Gearknop Kun til A/T-modeller MZ330889 ■
Gummimåttesæt Passer til biler med og uden varmekanaler 

bag. Sæt for og bag 
MZ314903 ■

Passer til biler med og uden varmekanaler 
bag. Sæt for og bag 

MZ314904 ■

Tekstilmåttesæt 
(Classic) 

DC uden varmekanaler bag. Sæt for og bag MZ314849 ■
DC med varmekanaler bag. Sæt for og bag MZ314850 ■

CC uden varmekanaler bag. Sæt for og bag MZ314851 ■
CC med varmekanaler bag. Sæt for og bag MZ314852

■

Tekstilmåttesæt med 
Mitsubishi Motors logo 
(Elegance)

DC uden varmekanaler bag. Sæt for og bag MZ314857 ■
DC med varmekanaler bag.  
Sæt for og bag

MZ314858 ■

CC uden varmekanaler bag.  
Sæt for og bag 

MZ314859 ■

CC med varmekanaler bag.  
Sæt for og bag

MZ314860 ■

In-car 
Entertain-
ment  
Side 10-11

Multifunktionel  
GPS-navigation (MGN)

MGN-sæt, inklusive installationsmateriale MM360491LP

■ ■

Sikkerhed 
og 
beskyttelse 
Side 12-13

Underkørselsplade Behandlet for at modstå korrosion. Til trans-
missionsområde. Ståltype, 2 mm tykt

MZ353000 ■ ■

Monteringssæt Til undervognsplade MZ353000 MZ353000S1 ■ ■
Advarselstrekant Advarselstrekant til nødsituationer 

på vejen. Foldes sammen for nem opbevaring. 
Leveres i en holdbar letvægtskasse

MZ312957
■ ■

Førstehjælpssæt Leveres i en holdbar taske med lynlås og 
velcro.

MZ315058 ■ ■

Sikkerhedssæt Førstehjælpssæt (DIN13164), advarselstrekant, 
sikkerhedsvest

MZ315059 ■ ■

Sikkerhedsvest Gul, pakket i taske MME50722 ■ ■
Lifehammer® En rude kan let bankes ud med denne sikker-

hedshammer. Med den integrerede seleklip-
per kan man også klippe seler over

MME50557B
■ ■

Barnesæde Duo Plus Til børn mellem 9 måneder - 4 år eller 9-18 kg. MZ313045B ■ ■

Barnesæde BABY-SAFE 
i-SIZE

Til børn op til 15 måneder, maks. 13 kg. 
Dette barnesæde kan fastgøres med univer-
salsystemet (sikkerhedssele) og med ISO-fix 
basissystemet, der er specialdesignet til 
dette barnesæde, barnets højde: 40-83 cm. 
Højt antændelighedskrav."

MZ315055

■ ■

Barnesæde BABY-Safe 
i-Size** FLEX BASE

Til børn op til 15 måneder, maks. 13 kg.  Skal 
bruges med MZ315055.

MZ315056
■

Barnesæde Kidfix XP Til børn mellem 4 - 12 år, eller 15-36 kg, 
ikke-adskilt type.

MZ315025
■ ■

Lakstiftsæt Reparationslakstift
(farve og klart lag, 12+12 ml)

Spørg din 
forhandler

■ ■

Lakstift Reparationslakstift (12 ml) Spørg din 
forhandler

■ ■

Spraydåsesæt Lakspraydåsesæt
(farve og klart lag, 150+150 ml)

Spørg din 
forhandler

■ ■

Spraydåse Lakspraydåse (150 ml) Spørg din 
forhandler

■ ■

* Erstat XXX med bilens farvekode  **  Se brugervejledningen.

1     Nem montering, LED-kabinelys (batteridrevet), fuldt integreret i køretøjets design.
2 Automatisk LED-kabinelys, der er fuldt integreret i køretøjets design og har samme farve
3     Kan ikke kombineres med styrtbøjle, automatisk LED-kabinelys i samme farve som bilen.  

Fås i alle karrosserifarver.
4    Kan kombineres med styrtbøjle MZ330755 og MZ331207 (skal bestilles særskilt), automatisk 

LED-kabinelys i samme farve som bilen. Fås i alle karrosserifarver.

Transport 
og fritid, 
sæt med 
ladrum-
sindsats i 
aluminium, 
under 
kant- 
Side 24-25

Anhængertræk, flange Til alle affjedringstyper, bugseringskapacitet 
3.100 kg, kugletryk 125 kg. Integreret i køretø-
jets bageste konstruktion.

MZ315083
■ ■

Ledningsnet til anhæn-
gertræk, 7 pin 

Kompatibel med LED-trailerlys MZ315065 ■
Kompatibel med LED-trailerlys MZ315104 ■

Ledningsnet til anhæn-
gertræk, 13 pin 

Kompatibel med LED-trailerlys MZ315101 ■
Kompatibel med LED-trailerlys MZ315102 ■

Pakke med anhænger-
træk + ledningsnet til 
anhængertræk, 7 pin

Kompatibel med LED-trailerlys M315083D07 ■
Kompatibel med LED-trailerlys M315083C07 ■

Pakke med anhænger-
træk + ledningsnet til 
anhængertræk, 13 pin 

Kompatibel med LED-trailerlys M315083D13 ■
Kompatibel med LED-trailerlys M315083C13 ■

Transport
og fritid
Side 24-25

Adapterstik 13 pin 
til 7 pin

Til at tilslutte anhænger med 7 pin DIN-stik til 
køretøj med 13 pin DIN-stik

MZ313937 ■ ■

Adapterstik 7 pin til 
13 pin

Til at tilslutte anhænger med 13 pin DIN-stik 
til køretøj med 7 pin DIN-stik

MZ313938 ■ ■

Adapterstik 13 pin til 
Multicon/West

Til at tilslutte anhænger med Multicon/West-
stik til køretøj med 13 pin DIN-stik

MZ313939 ■ ■

Tagbagagebærer Wing Shape-type i aluminium, CCT-fast-
gøringsbeslag, tagoverdækningshætter 
medfølger. Med integreret lås. Maksimal 
belastning: 80 kg

MZ314846

■

Ski-/snowboardholder 50 cm, op til maks. 4 par ski eller 2 snowboards MZ315029 ■
60 cm, op til maks. 6 par ski eller 4 snowboards MZ315030 ■
Til langrendsski MZ315031 ■

Beskyttelsessæt til 
tagbagagebærer

Med 2 beskyttelsespuder til tagrælling, 2 
spændestropper og en opbevaringspose

MME50500 ■

Cykelholder Sølvfarvet ståltype, med indbygget lås MZ314156 ■
Adaptersæt. Sæt af T-formede bolte til montering af 

stål-cykelholder MZ314156
MZ314156S1 ■

Cykelholder Eksklusiv type, aluminium, med Mitsubishi 
Motors-logo

MZ315032 ■

Adaptersæt Til fatbike hjul 
Til cykelholder eksklusive type (MZ315032)

MZ315032S3 ■

Til carbonrammecykler
Til cykelholder eksklusive type (MZ315032)

MZ315032S2 ■

Laststoppersæt 4 stk. sæt med Mitsubishi logo MZ315035 ■
Lås 6 cylindre og et nøglesæt - kan kombineres 

med tagbøjler og 2 fastgøringselementer
MZ315032S4 ■

Spændestrop 1 stk. MZ311382 ■
Tagbagagebærer Aluminiumsstativ med sorte dæksler, mål 

91 x 135 cm.
MZ314891 ■

Tagbagagebærer Aluminium, mål 104 x 132 cm MZ312468 ■
Adaptersæt til tagbaga-
gebærer

Til bagagebærere MZ312468 og MZ313529 MZ313061 ■

Kajak-/surfbrætholder Inkluderer 2 holdere og 2 spændestropper MZ313537 ■
Stikkontakt 12 V til montering på ladet. MZ314847 ■ ■
Stik Løst stik  

(uden nogen ledning monteret)
MZ314847S1 ■ ■

Stik og adapterkabel Inkl. 2 m spiralkabel og cigarettænder-hun-
stik (DIN/ISO)

MZ314847S2 ■ ■

Type: Ladrumsindsats 
over kant

Til køretøjer uden 
beskyttelsesgitter. 
Monteringssæt, inklusiv 
4 forankringssringe.

Ladrumsindsats: 
Bagklapsindsats:
Monteringssæt: 
Sæt med beskyttel-
sestape: 

MZ315105TB
MZ315105TG
MZ315105MK
MZ3309051

■

Type: Ladrumsindsats 
over kant

Til køretøjer uden 
beskyttelsesgitter. 
Monteringssæt, inklusiv 
6 forankringssringe.

Ladrumsindsats: 
Bagklapsindsats: 
Monteringssæt: 
Sæt med beskyttel-
sestape: 

MZ315106TB
MZ315106TG
MZ315106MK
MZ3307431

■

Stropsystem Kan kombineres med ladrumsindsats, 4 pla-
der med 6 justerbare forankringsringe.

MZ350462 ■ ■

Værktøjskasse Til ladområdet, åbning med gasfjeder, batte-
ridrevet LED-loftslampe foran

MZ315099 ■ ■

Monteringssæt til 
værktøjskasse

Beslag til UR ladindsats MZ315099UR ■ ■
Beslag til OR ladindsats MZ315099OR ■ ■

Vandbeskyttelsessæt Skal installeres med ladrumsindsats under 
kant. Kan kombineres med DC hardtoppe

MZ315095 ■

Skal installeres med ladrumsindsats under 
kant. Kan kombineres med CC hardtoppe

MZ315128 ■

Hjælp til bagklap Gasfjeder til blød åbning af bagklappen MZ315094 ■ ■

Ladstyling 
og trans-
port Side 
14-23

Type: Ladrumsindsats 
under kant

Kan kombineres med 
fullbox, hardtops, 
sportslåg og styrtbøjle 

Ladrumsindsats: 
Bagklapsindsats: 
Monteringssæt:

MZ315107TB. 
MZ315107TG. 
MZ315107MK ■

Type: Ladrumsindsats 
under kant

Kan kombineres med 
fullbox, hardtops, 
sportslåg og styrtbøjle 

Ladrumsindsats: 
Bagklapsindsats: 
Monteringssæt:

MZ315108TB. 
MZ315107TG. 
MZ315107MK

■

Sæt med ladrumsind-
sats i aluminium, under 
kant

Sæt med hjulkasser i plastik MZ315092W ■

Ternede side- og gulvplader MZ315092A ■

Sæt med ladrumsind-
sats i aluminium, under 
kant

Sæt med hjulkasser i plastik MZ315093W ■

Ternede side- og gulvplader MZ315093A ■

Hardtop med po-
pup-vindue i siden

Lakeret håndtag med nøgleåbning, tagbøjler, 
skyderude foran, batteridrevet indvendigt 
lys. Skyderude foran til ventilation

M315086XXX*
■

Hardtop med skydevin-
due i siden

Lakeret håndtag med nøgleåbning, tagbøjler, 
lille hækspoiler, batteridrevet indvendigt lys. 
Fast forrude.

M315085XXX*
■

Lukket hardtop uden 
sideruder

Lakeret håndtag med nøgleåbning, tagbøjler, 
batteridrevet indvendigt lys. Fast forrude.

M315084XXX* ■

Ladstyling 
og trans-
port Side 
14-23

Premium hardtop med 
popup-vindue i siden

Lakeret, centrallås med touchpad-åbning, 
elegance spoiler, Sort tagrælling, skydevindue 
foran til ventilation.

M315088XXX*
■

Hardtop med po-
pup-vinduer i siden1

Lakeret håndtag med nøgleåbning, tagbøjler, 
lille tagspoiler, skyderude foran til ventilation.

M315091XXX* ■

Hardtop med skydevin-
due i siden1

Lakeret håndtag med nøgleåbning, tagbøjler, 
lille tagspoiler. Fast forrude.

M315090XXX* ■

Lukket hardtop1 uden 
sideruder

Lakeret håndtag med nøgleåbning, tagbøjler. 
Fast forrude.

M315089XXX* ■

Full box2 Malet i [C06] Greyish Brown Metallic MZ330839 ■

Malet i [D23] Impulse Blue Metallic MZ330842 ■
Malet i [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331314 ■
Malet i [P63] Red (S+Clear) MZ331313 ■
Malet i [U25] Sterling Silver Metallic MZ330843 ■
Malet i [U28] Graphite Gray Metallic MZ331312 ■
Malet i [W32] White Solid MZ330835 ■
Malet i [W85] White Diamond MZ331311 ■
Malet i [X37] Black Mica MZ331223 ■

Sportslåg, hård type. 1 
stykke, type3

Malet i [C06] Greyish Brown Metallic MZ330873 ■
Malet i [D23] Impulse Blue Metallic MZ330876 ■
Malet i [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331318 ■
Malet i [P63] Red (S+Clear) MZ331317 ■
Malet i [U25] Sterling Silver Metallic MZ330877 ■
Malet i [U28] Graphite Gray Metallic MZ331316 ■
Malet i [W32] White Solid MZ330869 ■
Malet i [W85] White Diamond MZ331315 ■
Malet i [X37] Black Mica MZ331224 ■

Sportslåg, hård type. 
2-delt, type4

Malet i [C06] Greyish Brown Metallic MZ330883 ■
Malet i [D23] Impulse Blue Metallic MZ330886 ■
Malet i [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331322 ■
Malet i [P63] Red (S+Clear) MZ331321 ■
Malet i [U25] Sterling Silver Metallic MZ330887 ■
Malet i [U28] Graphite Gray Metallic MZ331320 ■
Malet i [W32] White Solid MZ330879 ■
Malet i [W85] White Diamond MZ331319 ■
Malet i [X37] Black Mica MZ331225 ■

Presenning Kan kombineres med styrtbøjle MZ330755 og 
MZ331207.  Til køretøjer uden beskyttel-
sesgitter

MZ350509
■

Kan ikke kombineres med styrtbøjle 
MZ330755. Til køretøjer uden beskyttelses-
gitter bagved.

MZ350510
■

Sportslåg i aluminium Batteridrevet loftslampe MZ315096 ■
Hængselsystem med lynkobling MZ315097 ■

Laststativ Til sportslåg i aluminium MZ315096C2 ■
Tagbøjler, sølvfarvede MZ315097C2 ■

Sammentrækkeligt 
sportslåg

Pulverlakeret, sort. Spørg din forhandler om 
CC ekstraudstyr.

MZ315100 ■

Styrtbøjleadapter Pulverlakeret, sort MZ315100A1 ■
Sølv MZ315100A2 ■

Laststativ Til sammentrækkeligt sportslåg; sortlakeret MZ315100C1 ■

Styrtbøjle Poleret, rustfrit stål. Kan ikke kombineres 
med ladrumsindsats over kant

MZ330755 ■

Sortlakeret MZ331207 ■
Styling bøjle Sort ABS [X37] MZ331324 ■

Grå ABS [U28] MZ331330 ■
Ikke lakeret ABS MZ331328 ■
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www.mitsubishi-motors.dk

Mitsubishi forbeholder sig retten til – uden forudgående varsel – at ændre på 
modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der 
tages ligeledes forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden 
forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne 
specifikationer og udstyr.

Mitsubishi Motors Europa B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


