
Outlander PHEV er omfattet af:
· 5 års fabriksgaranti / 100.000 km 

· 3 års Mitsubishi Assistance Package (vejhjælp)
Læs mere på mitsubishi-motors.dk

· 8 års mekanisk garanti / 160.000 km på kørebatteri 

Vejl. udsalgspris er ekskl. metallak, men inkl. lev. omk. Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm. Mitsubishi forbeholder sig retten til – uden forudgående varsel – at ændre på modelprogram, priser,  
tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. *Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere. Tilbuddet gælder så længe lager haves.  
Sidst opdateret: 10.09.2020 

Amethyst Black (P)Titanium Grey (M) Ruby Black (P) Sterling Silver (M) Quartz Brown (M)Silky White (P) Red Diamond (SM)Polar White (S)

Lak Vejl. udsalgspris, kr.
Metal- og perlemetallak (M) og (P) 8.995

Special metallak, Red Diamond (SM) 10.995

Model 2.4 INFORM+ 4WD 2.4 INTENSE 4WD 2.4 INSTYLE 4WD
Vejl. udsalgspris, kr. 299.995 349.995 399.995

HK 224 224 224

Forbrug, km/l 50,0 50,0

Rækkevidde på ren el (kombineret/by) 45/57 45/57 45/57

C02, g/km 46 46 46

Halvårlig ejerafgift, kr. 460 460 460

INFORM+ udstyr (fremhævet udstyr)
• Super – All Wheel 4WD m. Sport Mode
• 2-zonet klimaanlæg
• Nøglefri adgang, Start & Stop 
•  Fartpilot m. justérbar fartbegrænser
• Bakkamera
• LED-kørelys
•  Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto Hold
• Sædevarme, for
• Comfort Tech sæder m. kunstlæder
• Elektrisk justérbart førersæde  
  m. elektrisk lændestøtte
• 16" alufælge
•  8" Smartphone Link Display Audio m.  

Apple CarPlay*, DAB-radio og 6 højttalere
• Se fuld udstyrsliste på bagsiden

INTENSE udstyr (i tillæg til INFORM+)
• Elektrisk kabinevarmer m. timer, fjernbetjent
• Opvarmingssystem af kørebatteri
• Nødbremsesystem
• Rat m. varme
• Parkeringssensorer, for og bag
• Adaptiv fartpilot
• 230V udtag
• Fjernlysassistent
• LED-tågeforlygter
•  LED-forlygter m. automatisk niveauregulering
•  18" alufælge
• Vognbaneassistent

INSTYLE udstyr (i tillæg til INTENSE)
•  Mitsubishi Power Sound System  

m. 8 højttalere, 510 W forstærker
• Premium lædersæder
• Elektrisk åbning/lukning af bagklap
• Multi Around Monitor
• Blindvinkelalarm
•  Baksensorer m. advarsel for  

tværgående trafik
• Assistent mod utilsigtet acceleration

UDSOLGT
Få demobiler tilbage,

kontakt din lokale  

forhandler HER!

https://www.mitsubishi-motors.dk/find-forhandler


Læs mere på mitsubishi-motors.dk

Oplev komfortabel  
kørsel uden gearskifte

Outlander PHEV standardudstyr

Tekniske specifikationer
Motortype Type 2.4 liters 16-ventiler DOHC MIVEC, benzin

Maks. ydelse 135 hk / 4.500 omdr.
Batteri & el-motorer Batteri Type Lithium-ion

Kapacitet 13,8 kWh
Opladningstid 
(målt af Mitsubishi Motors Corporation)

Ladekabel AC 230V/8A (nødlader)
Læs om brug af 8A her: www.sik.dk/privat/gor-det-sikkert/
el/brug-elprodukter-sikkert/oplad-din-el-bil-sikkert

ca. 7 timer

Med ladeboks ca. 4 timer
Hurtig (Quick charge) ca. 25 min. (op til 80% kapacitet) 

El- rækkevidde Kombineret (WLTP) 45 km/opladning
Bykørsel (WLTP) 57 km/opladning

Tophastighed ved El-kørsel 135 km/t
Tophastighed 170 km/t
Ydelse for/bag 82 / 95 hk

Vægte & bagagevolumen Maks. anhængervægt (m. bremser / u. bremser) 1.500 / 750 kg
Bagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde) 463 (1.602) liter

Dimensioner Højde 1.710 mm
Længde 4.695 mm
Brede uden sidespejle 1.800 mm

Komfort
• 2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg
• Nøglefri adgang og nøglefri start/stop 
• Ratbetjent fartpilot m. justérbar fartbegrænser
• Bakkamera
• El-ruder, for og bag
• 4-vejs justérbart læderrat
• Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto Hold
• Shift paddles (Indstilling af regenerering)

Eksteriør
• Dækreparationskit
• LED-kørelys
• Forlygtevaskere
• Mørktonede ruder, bag
• Tagrælinger, sølvfarvede
• Beskyttelsesskjold, sølvfarvet, for og bag
• Regnsensor
• Rudelinie m. kromliste
• 16" alufælge m. 215/70R16 dæk
• Sidespejle, indfarvede og el-foldbare  

m. varme og blinklys
• Højtmonteret LED-stoplys på bagklap
• Spoiler

Sæder
• Sædevarme, for
• Comfort Tech sæder m. kunstlæder
• Elektrisk justérbart førersæde
• Førersæde m. lændestøtte 
• Bagsæde, 60:40 splitbagsæderyg
• Højdejustérbare nakkestøtter, for og bag

Sikkerhed
• 7 SRS-airbags
• ASC og TCL (Active Stability- og Traction  

Control/ESP)
• ABS (Anti-Blokeringssystem) m. EBD  

(Elektronisk Bremsekraft Distribution)
• BAS (Brake Assist System/Bremseassistent)
• HSA (Hill Start Assist/Bakke-start assistent)
• ESS (Emergency Stop signal System/Automatisk 

katastrofeblink ved hård opbremsning)
•	S-AWC	(Super	-	All	Wheel	Control)	 

m. 4WD-programvælger og Sport Mode
• TPMS (Dæktryksovervågning)
• 3-punkts sikkerhedsseler foran  

m. selekraftbegrænser og selestrammer
• 3-punkts sikkerhedsseler på 2. sæderække
•	ISO-FIX	barnestolsbeslag	
• Børnesikring på bagdøre
• RISE-sikkerhedskarroseri

Audio og kommunikation
• Ratbetjent audiofjernbetjening
• 8" Smartphone Link Display Audio  

og 6 højttalere 
• DAB-radio
• Håndfri Bluetooth telefonkit, ratbetjent
• USB-indgang

Interiør
• Kopholdere, midterkonsol
• 12V udtag
• Flaskeholdere i dørene, 4 stk. 
• Solskærme foran m. lys, spejl og billetholder
• Solbrilleholder
• Kabinelys m. kortlampe, for
• Kabinelys bag og lys i bagagerum
• Lys i midterkonsol
• Bakspejl m. automatisk nedblænding
• Spar/lade og EV-funktion
•	ECO-Mode	funktion	(Energisparefunktion	 

via motor, klimaanlæg og PHEV systemet)
• Bagagerumsdækken
• Opbevaringsrum under gulvet i bagagerum
• Bagagerumskroge x 4


