


Noua generație ASX 
SUV-ul urban compact electrificat

Faceți cunoștință cu noua generație
Așezați-vă pe scaunul șoferului noii generații ASX și vă veți bucura 
pe deplin. Designul de SUV compact îl face ușor de manevrat în oraș. 
Dispune de cinci locuri confortabile și de cele mai recente sisteme 
de asistență pentru șofer, astfel încât să puteți explora orașul cu 
încredere deplină.
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Exterior

Aspect robust, 
care propulsează 
modelul ASX direct 
în centrul atenției
Strategia de design Mitsubishi are 
la bază elementele specifice tuturor 
modelelor noastre. Grila de radiator 
DYNAMIC SHIELD oferă modelului ASX 
un aspect sportiv și puternic, care 
subliniază dorința sa de a porni mereu 
într-o nouă aventură. În plus, conferă o 
senzație de siguranță și performanță.
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Detalii de design excepționale
Veți fi impresionați de detaliile exterioare elegante, cum ar fi bandourile laterale 
negre sau cromate, scuturile negre și ornamentele negre sau cromate ale aripilor.

Iluminare 
performantă
Toate modelele ASX sunt echipate 
standard cu faruri și stopuri 
LED de o formă inconfundabilă. 
Acestea nu sunt doar eficiente 
din punct de vedere energetic, ci 
oferă și o vizibilitate maximizată, 
care îmbunătățește confortul și 
siguranța deplasării. În fiecare zi, 
indiferent de anotimp.
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InformIntenseInstyle

Confortul dvs. este prioritatea noastră
Scaunele din habitaclul modelului ASX au fost proiectate pentru a asigura un confort maximizat. Pentru un plus de 
lux, alegeți tapițeria din piele. De asemenea, puteți comanda scaun reglabil electric pentru șofer, cu suport lombar 
reglabil manual.

Interior 02
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Spațiu pentru 5 persoane și bagaje 
Ținând cont că este un SUV compact, habitaclul modelului ASX oferă spațiu generos pentru cinci adulți. Bancheta 
din spate poate fi rabatată fracționat 60:40 sau poate culisa înainte, pentru maximizarea spațiului de încărcare.
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Un habitaclu mai 
luminos
Plafonul panoramic poate fi reglat 
în 4 poziții. Acesta permite luminii 
naturale să pătrundă în habitaclu 
și să creeze o atmosferă mai 
relaxantă. 
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Afișaj digital de 10 inch pentru șofer
Chiar în fața șoferului se află un afișaj multifuncțional color. 
Acesta include cadranele pentru viteză și turometru, oferă informații 
actualizate, afișează modul de condus selectat și multe altele. 

O experiență 
multisenzorială, 
adaptată la starea 
dvs. de spirit
Interiorul se remarcă prin detalii 
subtile, care creează o stare de 
bine pentru șofer și pasageri. De 
exemplu, scaunele moi, sistemul 
audio și iluminarea de fundal 
subtilă a habitaclului.

Interior
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Interior spațios
Cu cinci persoane la bord, portbagajul dispune de un 

volum generos de 422 de litri, care poate fi mărit cu 114 

litri dacă bancheta este culisată înainte.

Design modern 
Prin designul dinamic, cu o parte față robustă și o 

parte spate impresionantă, noua generație ASX se va 

face cu siguranță remarcată.

Să facem cunoștință cu toate 
caracteristicile

Aceasta vă permite să vă bucurați nu doar de 
călătorii lipsite de griji timp de 5 ani/150.000 km, 
primii 2 ani fără limită de kilometri. Beneficiați și de 
o garanție de 8 ani/160.000 km pentru capacitatea 
bateriei, precum și de asistență rutieră (MAP) pe o 
perioadă de 5 ani.

5 ani garanție
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Sistem multimedia de ultimă 
generație
Sistemul audio modern cu conexiune pentru smartphone 

(SDA) și afișaj de 9,3 inch se asigură că sunteți conectat în 

orice situație.

Motorizări electrificate 
Puteți opta pentru una dintre cele 5 motorizări 

disponibile, care includ și versiuni hibride și plug-in 

hibrid, cu emisii mai reduse de noxe.

Echipamente de siguranță 
avansate
Dimensiuni compacte, siguranță maximizată. ASX 

este echipat cu cele mai noi sisteme de siguranță și 

confort, cum ar fi MI-PILOT semi-autonom.

Moduri de condus MULTI-SENSE 
Puteți selecta între cele 3 moduri de condus: ECO, SPORT 

și modul complet personalizabil MY-SENSE, pentru a 

regla direcția, răspunsul motorului și culoarea ambientală 

interioară .
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Benzină Mild Hibrid 
cu transmisie 
manuală

Mild Hibrid 
cu transmisie 
automată

Vehicul 
electric hibrid 
(HEV)

Vehicul 
plug-in hibrid 
(PHEV)

Caracteristici Cutie de viteze 

manuală cu 6 

trepte. 

Cutie de viteze 

manuală cu 6 

trepte.

Transmisie cu 

ambreiaj dublu și 

6 trepte.

Transmisie 

automată.

Transmisie 

automată.

Motor de 1,0 l 

turbo.

Motor de 1,3 l 

turbo.

Motor de 1,3 l 

turbo.

Motor de 1,6 l 

termic și motor 

electric.

Motor de 1,6 l 

termic și motor 

electric.

Avantaje Turbocompresorul 

permite motorului 

mic și ușor să fie 

foarte rapid și 

economic, ideal 

pentru deplasările 

zilnice. Emisii 

reduse de CO2.

Dispune de un mic 

motor electric, care 

asistă în timpul 

accelerațiilor 

rapide și în traficul 

aglomerat, când 

folosiți sistemul 

stop-start. Pentru 

porniri mai line 

și consum de 

combustibil și 

emisii de CO2 

reduse.

Motorul electric 

asistă la 

accelerații și în 

trafic, oferind 

un consum de 

combustibil și 

emisii DE CO2 

reduse.

Pentru cei care 

preferă transmisia 

automată.

Se încarcă în 

timpul deplasării. 

Baterie mai 

mică decât a 

modelului PHEV, 

ce propulsează 

vehiculul numai 

la viteze reduse. 

Consum de 

combustibil și 

emisii de CO2 mai 

mici decât în cazul 

motorizărilor 

mild-hibrid. Nivel 

mai redus de 

zgomot.

Se încarcă prin 

conectarea la o 

stație de alimentare 

externă. Baterie 

mai mare decât 

a modelului HEV, 

pentru o deplasare 

mai rapidă și 

o autonomie 

mai mare în 

modul electric. 

Fără consum de 

combustibil și fără 

emisii, în modul 

de condus EV (full 

electric).

Tehnologie 
O motorizare pentru orice stil de viață
De la motoare pe benzină la variante hibride și plug-in hibrid, există o variantă ASX potrivită pentru fiecare șofer.

03
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Sistem audio cu 
conexiune pentru 
smartphone și afișaj 
de 9 inch [SDA]
SDA este ecranul sistemului 
multimedia al vehiculului, aflat în 
centrul planșei de bord. Acesta 
poate avea și rolul unei extensii 
a smartphone-ului, cu ajutorul 
Android Auto™ sau Apple CarPlay®.

Încărcare
wireless
Profitați de confortul suportului 
de încărcare wireless. Pentru a 
încărca smartphone-ul trebuie 
doar să-l amplasați în zona 
respectivă.

Notă: Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Pentru informații suplimentare: www.apple.com/ios/carplay/. 
Android Auto și alte mărci asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC. Pentru informații suplimentare: www.android.com/auto/

Sistem audio 
premium BOSE®
Sistemul audio premium BOSE® 
include 9 difuzoare, printre care 
un subwoofer fresh air, conectat 
cu exteriorul mașinii. Acesta 
asigură calitatea sunetelor de 
frecvență joasă specifică BOSE®, 
fără a ocupa mult spațiu în 
portbagaj.
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Siguranță

MI-PILOT*

Acest sistem semiautonom îmbină pilotul automat 
adaptiv [ACC] (menține distanța față de vehiculul 
din față) cu asistența pentru centrarea pe banda 
de deplasare [LCA] (menține vehiculul pe centrul 
benzii de deplasare), pentru confort și siguranță 
îmbunătățite la drum lung. 

Asistență pentru centrarea 
pe banda de deplasare [LCA]
LCA monitorizează marcajele rutiere și acționează 
continuu asupra volanului, pentru a ajuta vehiculul 
să se deplaseze pe centrul benzii de deplasare. 
Cu toate acestea, șoferul trebuie să țină mâinile 
pe volan și să fie atent la drum. Dacă sistemul nu 
detectează mâinile șoferului pe volan, va activa o 
avertizare.

Pilot automat adaptiv [ACC] 
cu Stop & Go*

Această tehnologie activă ajută la menținerea 
distanței până la vehiculul din față precum și a 
vitezei de deplasare. Sistemul nu doar va frâna noul 
ASX până la oprire, ci și va urma vehiculul din față, 
dacă acesta accelerează din nou.

*Stop & Go și MI-PILOT sunt disponibile numai pentru modelele cu transmisie automată (inclusiv HEV/PHEV) 

04
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Avertizare la părăsirea benzii de 
deplasare [LDW] și asistență la 
menținerea benzii de deplasare [LKA]
Acest sistem va identifica marcajele rutiere. Dacă este activat 
numai LDW și vehiculul a călcat un marcaj fără ca șoferul să 
activeze semnalizarea, sistemul va avertiza șoferul prin feedback 
haptic în volan. Dacă este activat LKA, sistemul nu va avertiza 
doar șoferul ci va controla în mod activ și direcția, pentru a ajuta 
șoferul să rămână pe banda de deplasare.

Avertizare unghi mort [BSW]
Detectează prezența unui obiect mobil (mașini, motociclete 
etc.) în unghiul mort al șoferului (până la 5 m distanță de părțile 
laterale și din spate ale vehiculului). Dacă sistemul identifică 
un obiect, clipește un LED pe oglinda exterioară de pe partea 
respectivă a vehiculului.

Protecție la impact frontal [FCM]
Folosind radarul de la bord și camera video din față, sistemul 
estimează distanța până la vehiculul, pietonul sau biciclistul din 
față (staționar sau în mișcare). Dacă există un risc de coliziune 
și șoferul frânează, dar riscul rămâne, sistemul va activa o 
avertizare sonoră și va spori forța de frânare. Dacă șoferul frânează 
insuficient sau nu frânează deloc, sistemul încetinește sau oprește 
automat vehiculul.
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Personalizare

MULTI-SENSE:
personalizați experiența la volan
Sistemul MULTI-SENSE vă permite să personalizați multe dintre 
setările modelului ASX. Puteți selecta între cele 3 moduri de condus: 
ECO, SPORT și MY-SENSE. Pentru personalizare completă, modificați 
modul direcției și setați iluminarea ambientală. De asemenea, puteți 
personaliza afișajul grafic al panoului de bord din fața șoferului.

05
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6 culori dinamice, pentru personalizarea vehiculului
ASX este disponibil într-o gamă de culori remarcabile. Selectați Crystal White cu plafon Onyx Black, pentru a vă 
personaliza vehiculul. Sau dacă sunteți fidel temei în 2 culori, de ce nu alegeți Sunrise Red?

Crystal WhiteCharcoal Blue

Onyx Black

Steel Grey Sunrise Red

Royal Blue
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Pentru un plus de personalizare
Fiecare accesoriu original Mitsubishi Motors este realizat cu aceeași pasiune 
și expertiză care maximizează siguranța, durabilitatea și performanțele 
tuturor modelelor Mitsubishi. Calitatea și designul acestora sunt corelate 
și îmbunătățesc aspectul și capabilitățile vehiculului, indiferent dacă este 
vorba despre elemente de personalizare a stilului, protecție suplimentară sau 
confort sporit. La fel ca noul ASX, accesoriile originale au o garanție de 5 ani.

Cutie portbagaj de plafon
Depozitare multifuncțională
Volum: 380/480/630 litri 

Jante din aliaj ușor (17” sau 18”)
Diferite variante de design. 
Disponibile și cu anvelope de iarnă.

Protecție modulară portbagaj
Instalare ușoară.
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Suporți pentru biciclete
Maxim 3 biciclete. Mai multe 
modele disponibile.

Trepte laterale
Elegante și funcționale.

 Ornament hayon
Negru sau argintiu.

Protecții praguri
 Disponibile în diferite variante de 
design.
Disponibile și cu iluminare

Încărcător wireless
Încărcare prin inducție pentru 
smartphone-uri.

Cârlig de remorcare
Fix, detașabil, retractabil.

Personalizare
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Deflectoare laterale aerodinamice
Numai pentru geamurile din față.

Cuvă portbagaj Ornament hayon
Piano Black sau aluminiu lustruit.

Accesorii originale
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Set de covorașe textile
Confort sau eleganță.

Apărători de noroi
Pentru față și spate. 

Set de covorașe din cauciuc

Personalizare

Bare transversale pafon
Tip aripă. 

Separator zonă portbagaj
Vopsit în negru.
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• Jante de 17” Flex
• Afișaj de bord analogic, de 4,2”
• Sistem audio cu conexiune pentru 

smartphone (SDA), de 7” + DAB
• Aer condiționat
• Pilot automat cu limitator de 

viteză
• Senzori de parcare față și spate
• Faruri full LED
• Oglinzi încălzite
• Tapițerie din stofă

În plus față de Inform:
• Sistem de climatizare automat
• Oglinzi pliabile electric
• Sistem de utilizare fără cheie
• Senzor de ploaie

Echipamente specifice HEV 
• Ceasuri de bord digitale, de 7”
• SDA de 7”
• Oglinzi pliabile/încălzite electric

• Sistem de protecție la impact 
frontal (FCM)

• Avertizare la părăsirea benzii de 
deplasare (LDW)

• Asistență pentru păstrarea 
benzii de deplasare (LKA)

• Cameră video spate
• Recunoaștere semne de 

circulație (TSR)
• eCall

Inform

Invite

Niveluri de echipare 06

22  |  ASX



În plus față de Invite:
• Ceasuri de bord digitale, de 7”
• 2 prize USB spate
• Tapițerie în combinație
• Oglindă heliomată automat
• Fază lungă automată (AHB)
• Ornamente interioare cromate
• Frână de parcare electrică, cu 

menținere automată
• MULTI-SENSE
• Șine plafon
• Scaun reglabil pe înălțime pasager

În plus față de Intense:
• Jante de 18” din aliaj ușor
• SDA de 9,3” + navigație
• MI-PILOT cu asistență pentru 

centrarea pe banda de deplasare 
(numai AT)

• Sistem audio premium BOSE®, cu 
9 difuzoare

• Scaune încălzite

• Volan încălzit
• Încărcător prin inducție pentru 

smartphone
• Tapițerie din piele neagră
• Plafon panoramic (fără șine 

plafon)
• Geamuri fumurii
• Suport lombar (șofer)
• Atenționare depășire viteză

În plus față de Intense PHEV:
• Pilot automat adaptiv (ACC)
• Avertizare unghi mort (BSW)

• Volan îmbrăcat în piele
• Șine plafon

Numai ICE/HEV
• Pilot automat adaptiv (ACC)
• Avertizare unghi mort (BSW)
• Volan îmbrăcat în piele
• Antenă tip dorsală de rechin
Echipamente specifice PHEV 
• Afișaj digital de 10” pentru șofer
• SDA de 9,3” + navigație
• Pilot automat cu limitator de 

viteză
• Atenționare depășire viteză

Intense

Intense+
(numai PHEV)

Instyle
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07Echipamente standard și opționale

Inform Invite Intense Intense+ Instyle

SIGURANȚĂ

Asistență la frânarea de urgență

Sistem antiblocare frâne ABS

Airbag șofer și pasager

Sistem de monitorizare presiune în anvelope

Control electronic al stabilității cu asistență la pornirea din rampă

MI-PILOT cu asistență pentru centrarea pe banda de deplasare     Numai AT

Avertizare unghi mort (BSW)   (M)HEV

Senzori de parcare față și spate (8x)

Avertizare depășire viteză și recunoaștere semne de circulație   PHEV

Recunoaștere semne de circulație (TSR) (M)HEV   

Protecție la impact frontal (FCM)

Fază lungă automată (AHB)

Cameră video pentru marșarier

Senzor de luminozitate

Senzor de ploaie  

Asistență pentru păstrarea benzii de deplasare (LKA)

Avertizare la părăsirea benzii de deplasare (LDW)

Airbaguri laterale față

Airbaguri cortină față și spate

EXTERIOR

Șine plafon (argintii)  (M)HEV  

Trapă de plafon panoramică, acționată electric     

Geamuri fumurii  

Geamuri colorate  

Două lămpi de marșarier

Jante de 18 inch din aliaj ușor: cu finisaj prelucrat, în două culori (negru)   

Jante de 17 inch flex  

Oglinzi laterale negru metalizat

Antenă tip dorsală de rechin   

Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei

Lumini de zi cu LED

Grilă de radiator negru lucios, cu inserție cromată

Ramă inferioară grilă de radiator (ghidon) negru lucios

Ornamente bară față negre

Ornamente bară față negru lucios

Scut față negru

Scut față negru lucios

Bandouri aripi negre

Bandouri aripi negre cu inserție cromată

Bandouri laterale negre

Bandouri laterale argintii/cromate

Ornament lateral negru

Ornament lateral argintiu/cromat

Scut spate negru

Scut spate negru lucios

Ornamente bară spate negre

Ornamente bară spate negru lucios

Faruri și stopuri cu LED

Eșapament ascuns

Exterior în două tonuri, cu plafon negru

Spoiler spate

 = Standard     = Opțional
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Specificații tehnice

ea Inform Invite Intense Intense+ Instyle

INTERIOR

Volan îmbrăcat în piele  (M)HEV

Volan îmbrăcat în piele artificială PHEV   

Oglindă retrovizoare interioară heliomată automat   

Oglindă retrovizoare interioară heliomată manual    

Compartiment de depozitare sub podeaua portbagajului  

Multi-sense cu iluminare ambientală   

Poliță portbagaj

SCAUNE

Tapițerie din piele neagră     

Combinație (stofă și piele sintetică) negru/gri deschis    

Tapițerie din stofă negru/gri    

3 tetiere în spate

Scaun șofer reglabil în înălțime (6x)  

Scaun pasager reglabil în înălțime (6x)   

Scaun șofer reglabil electric (6x)     

Banchetă spate rabatabilă fracționat 1/3-2/3

Scaune cu ISOFIX (1x pasager și spate 2x)

Suport lombar

SISTEM MULTIMEDIA

Sistem audio cu conexiune pentru smartphone (SDA), cu display de 
9,3 inch, 6 difuzoare și navigație

  PHEV  

Sistem audio cu conexiune pentru smartphone (SDA), premium 
BOSE®, cu display de 9,3 inch, 9 difuzoare și navigație

   

Sistem audio cu conexiune pentru smartphone (SDA), cu display de 
7 inch și 6 difuzoare

(M)HEV   

Sistem pentru apeluri de urgență

Ceasuri de bord cu afișaj de 4,2"    

Ceasuri de bord cu afișaj de 7"  HEV (M)HEV   

Ceasuri de bord cu afișaj digital de 10" pentru șofer   PHEV

Încărcare wireless     

CLIMATIZARE

Aer condiționat     

Sistem de climatizare automat  

Lunetă încălzită

Filtru de polen     

Purificator de aer  

CONFORT

Pilot automat cu limitator de viteză  PHEV   

Pilot automat adaptiv (ACC)   (M)HEV

Închidere centralizată

Oglinzi laterale reglabile electric și încălzite     

Oglinzi laterale încălzite, reglabile și rabatabile electric  

Frână de parcare electrică și menținere automată a forței de frânare   

Manetă frână de parcare manuală    

Sistem de utilizare fără cheie [KOS]  

Închidere centralizată cu telecomandă     

Geamuri față cu deschidere one touch

Geamuri spate cu deschidere one touch

Scaune față încălzite

Cotieră față

Volan încălzit  

PACHETE DE ECHIPARE

Pachet Cold Invite   ( ) PHEV   

Pachet Style Invite      

Pachet Nav Intense     (M)HEV   

Pachet Cold Intense     (M)HEV  

Pachet Style Intense     (M)HEV  

DIVERSE

Cablu de încărcare mod 2 de 6,5 m, 8 A/10 A   PHEV PHEV

Kit de reparații roți

Padele de schimbare viteze   Numai 7DCT  Numai 7DCT

Mod Eco

Indicator de schimbare treaptă

Nivelul de echipare este posibil să difere în funcție de piață. Pentru informații suplimentare, consultați dealerul/distribuitorul local Mitsubishi Motors.
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Specificații tehnice

1,0 l DOHC 
turbo MPI 

benzină 

1,3 l DOHC 
turbo cu 

injecție directă 
benzină (MT)

1,3 l DOHC 
turbo cu 

injecție directă 
benzină (AT)

1,6 l MPI/ 
motor electric 

HEV

1,6 l MPI/
motor electric 

PHEV

MOTOR

Combustibil Benzină fără 
plumb - E10

Benzină fără 
plumb - E10/
Mild Hibirid

Benzină fără 
plumb - E10/
Mild Hibirid

Benzină fără 
plumb - E10/

hibrid

Benzină fără 
plumb - E10/
Plug-in hibrid

Cilindree cmc 999 1333 1333 1598 1598

Alezaj x cursă mm 72,2 x 81,34 72,2 x 81,34 72,2 x 81,34 78 x 83,6 78 x 83,6

Cilindri/supape 3/12 4/16 4/16 4/16 4/16

Putere maximă motor termic
(putere cumulată)

kW/rpm 67/4600 103/4500 - 6000 116/5500 69/5600
(105 kW)

68/5600
(117 kW)

Cuplu maxim Nm/rpm 160/2000 - 3750 260/1750 - 3500 270/1800 - 3750 148/3600 144/3200

Distribuție Lanț Lanț Lanț Lanț cu VVT Lanț cu VVT

Alimentare Turbo cu waste 
gate electric

Turbo cu waste 
gate electric

Turbo cu waste 
gate electric

Normal aspirat Normal aspirat

Tip injecție Multipunct Directă Directă Multipunct cu 2 
injectoare

Multipunct cu 2 
injectoare

TRANSMISIE

Tip cutie de viteze Manuală Manuală Transmisie cu 
ambreiaj dublu

Automată hibridă Automată hibridă

Număr de trepte 6 trepte 6 trepte 7 trepte 2 electrice, 4 ICE 2 electrice, 4 ICE

PERFORMANȚE

Viteză max. km/h 168 196 204 170 170

0-100 km/h km/h (s) 14,0 10,3 8,5 9,9 10,1

Viteză max. în modul electric (hibrid sau EV) km/h NA 135

SUSPENSIE

Suspensie față Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Suspensie spate  Punte în H cu 
profil deformabil 

și design pro-
gramat, cu arcuri 

elicoidale

Punte în H cu 
profil deformabil 

și design pro-
gramat, cu arcuri 

elicoidale

Punte în H cu 
profil deformabil 

și design pro-
gramat, cu arcuri 

elicoidale

Punte în H cu 
profil deformabil 

și design pro-
gramat, cu arcuri 

elicoidale

Punte multibraț 
(cadru + braț 

inferior + tirant 
inferior + tirant 

superior)

DIRECȚIE

Tip direcție  Servodirecție 
variabilă asistată 

electric

Servodirecție 
variabilă asistată 

electric

Servodirecție 
variabilă asistată 

electric

Servodirecție 
variabilă asistată 

electric

Servodirecție 
variabilă asistată 

electric

Diametru de bracaj între borduri 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Număr de ture volan stânga-dreapta 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

FRÂNE

Frâne față Discuri ventilate 
D280X24 

Discuri ventilate 
D280X24 

Discuri ventilate 
D280X24 

Discuri ventilate 
D296X26 

Discuri ventilate 
D296X26 

Frâne spate Tamburi de 9" Tamburi de 9" Tamburi de 9" Tamburi de 9" Discuri D290X13

BATERIE

Tip baterie Li-Ion Li-Ion, catod NMC, 
anod C

Tensiune baterie (V) V 150-285 V 345 V

Capacitate baterie (kWh) kWh Total 1,26 kWh 10,464 kWh

08
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1,0 l DOHC 
turbo MPI 

benzină 

1,3 l DOHC 
turbo cu 

injecție directă 
benzină (MT)

1,3 l DOHC 
turbo cu 

injecție directă 
benzină (AT)

1,6 l MPI/ 
motor electric 

HEV

1,6 l MPI/
motor electric 

PHEV

ÎNCĂRCARE

Priză de uz casnic (2,3 kW - 10 A monofazat)  (0 - 100%) 4h30 la 20°

Priză Green-up/Wallbox
(3,7 kW - 16A monofazat) 

(0 - 100%) 3h la 20°

DIMENSIUNI ȘI MASE

Gardă la sol* mm 141/173 141/173 141/173 141/173 141/173

Lungime totală mm 4228 4228 4228 4228 4228 

Lățime totală - fără oglinzi mm 1797 1797 1797 1797 1797

Înălțime la gol mm 1573 1573 1573 1573 1573

Consolă față mm 875 875 875 875 875

Consolă spate mm 714 714 714 714 714

Ampatament mm 2639 2639 2639 2639 2639

Capacitate rezervor litri 48 48 48 48 39

Masă totală max. autorizată kg 1734 1799 1834 1896 2057

Masă totală max. a ansamblului kg 2934 2999 3034 (3334 numai 
pentru Olanda)

2646 2807

Masă max. remorcabilă cu sistem de frânare kg 1200 1200 1200 (1500 numai 
pentru Olanda)

750 750

Masă max. remorcabilă fără sistem de frânare kg 635 660 685 715 750

Sarcină max. pe plafon kg 80 80 80 80 80

4228 mm

2639 mm875 mm

1561

714 mm

1573 mm

1547
1797
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09
Grupă de produse Denumire produs Descriere produs  Cod piesă

DESIGN EXTERIOR Trepte laterale Sarcină maximă 150 kg MZ315387

Ornamente oglinzi laterale Gri satinat MZ315357

Antenă tip dorsală de rechin Negru MZ315350

Ornament hayon Argintiu lustruit MZ315407S

Piano Black MZ315407B

Ornament lampă spate Argintiu lustruit MZ315408S

Piano Black MZ315408B

Jante de 17" din aliaj ușor Gri DC MZ315347

Argintiu MZ315348

Jante de 18" din aliaj ușor Negru MZ315409B

Negru DC MZ315409BD

Negru DC MQ001585

Piulițe de roată cu antifurt Argintiu MZ315380

Negru MZ315380B

Capac central jante Negru MZ315381

INTERIOR ȘI CONFORT Set covorașe textile Comfort F+SP LHD Velur PP cu spate granulat, cusătură neagră, sigla Mitsubishi MZ315371

Set covorașe textile Elegance F+SP LHD Velur PA cu spate din pâslă sinterizată, margine din nubuc negru și cusătură 
simplă neagră, sigla ASX

MZ315370

Set covorașe cauciuc F+SP LHD Sigla ASX MZ315355

Pachet fumători Scrumieră, priză brichetă MZ315403

Protecții praguri Protecție din plastic prag, cu sigla ASX, set pentru STG și DR, numai față, 2 buc. MZ315392

Protecție din inox prag, cu sigla ASX, set pentru STG și DR, numai față, 2 buc. MZ315358

Protecții iluminate praguri Protecție din plastic prag cu LED alb, cu sigla ASX, set pentru STG și DR, 
numai față, 2 buc., baterie și senzor

MZ315393

Protecție din inox prag cu LED alb, cu sigla ASX, set pentru STG. și DR., numai 
față, 2 buc., baterie și senzor

MZ315359

Pedalier sport Set de pedale sport pentru MT, aluminiu lustruit și cauciuc, 3 buc. MZ315385

Set de pedale sport pentru AT, aluminiu lustruit și cauciuc, 2 buc. MZ315386

Încărcător prin inducție pentru smartphone-uri MZ315384

Cabluri mini USB MZ315400

Suport multifuncțional umeraș Cu fixare pe tetieră MME03C02 

Umeraș pentru tetieră Cu fixare pe tijele tetierei MME03C03

Cârlig tetieră Cu fixare pe tijele tetierei MME03C04

Măsuță tetieră Cu fixare pe tijele tetierei MME03C05

Suport magnetic pentru telefon Fixare cu adeziv MME03B01

Fixare pe fantele de ventilație MME03B02

Suport magnetic pentru telefon și încărcător QI MME03B03

Set deflectoare geamuri laterale Pentru față MZ315379

SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE Apărători de noroi Pot fi utilizate pentru față și spate, sigla Mitsubishi Motors, 2 buc. MZ315356

Trusă de prim ajutor DIN 13164 MZ315058

Pachet de siguranță Trusă de prim ajutor (DIN13164), triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă MZ315059

Vestă reflectorizantă Galbenă, ambalată într-un sac cu sigla Mitsubishi Motors MME50722

Triunghi reflectorizant Triunghi utilizat în caz de defecțiuni sau alte urgențe rutiere. Se pliază, pen-
tru depozitare ușoară. Ambalat într-o carcasă ușoară și rezistentă. 

MZ312957

Separator zonă portbagaj MZ315353

Protecție modulară portbagaj Sigla Mitsubishi Motors MZ315360

Cuvă portbagaj Sigla ASX MZ315372

Organizator portbagaj MZ315394

Parasolar Geamuri uși spate, geamuri laterale spate și lunetă MZ315404

Parasolar Geamuri uși spate MZ315405

Husă Roșu și alb, cu sigla Mitsubishi Motors MME01C01

Alarmă MZ315354

Protecție port OBD MZ315401

Huse antiderapante pentru jante de 16” și 17” MZ315402

Listă de referință rapidă [Accesorii]

28  |  ASX



Grupă de produse Denumire produs Descriere produs  Cod piesă

TRANSPORT ȘI TIMP LIBER Pachet cârlig de remorcare fix Cârlig de remorcare fix, cablaj cu 13 pini cârlig de remorcare MZ315361K1

Pachet cârlig de remorcare detașabil Cârlig de remorcare detașabil, cablaj cu 13 pini cârlig de remorcare MZ315362K1

Pachet cârlig de remorcare retractabil Cârlig de remorcare retractabil, cablaj cu 13 pini cârlig de remorcare, comutator MZ315363K1

Priză adaptor 13 pini la 7 pini MZ315268

7 pini la 13 pini MZ315269

13 pini la 13 pini vest MZ315270

Suport pentru biciclete spate Capacitate: 2 biciclete; sarcină maximă 1 bicicletă/2 biciclete: 25 kg/45,8 kg; 
conexiune cablaj cu 13 pini, sigla Mitsubishi Motors

MZ314957

Capacitate: 3 biciclete; conexiune cablaj cu 13 pini, sigla Mitsubishi Motors MZ315375

Suport pentru biciclete, cu montare pe hayon Capacitate: 2 biciclete MZ315395

Capacitate: 3 biciclete MZ315396

Bare transversale plafon, pentru șine longituinale Cu fixare rapidă, sigla Mitsubishi Motors MZ315373

Bare transversale plafon, fără șine longituinale Cu fixare rapidă, sigla Mitsubishi Motors MZ315374

Cutie portbagaj de plafon rigidă 380 l, sigla Mitsubishi Motors MZ315376

480 l, sigla Mitsubishi Motors MZ315377

630 l, sigla Mitsubishi Motors MZ315378

Suport pentru biciclete, cu montare pe 
plafon

Din aluminiu; cu încuietoare integrată; sigla MITSUBISHI MOTORS MZ315032

Din oțel; cu încuietoare integrată MZ314156

Adaptor suport pentru biciclete, cu montare 
pe plafon

Kit adaptor pentru montarea suportului din oțel pentru biciclete pe barele 
transversale

MZ314156S1

Kit adaptor pentru roți groase MZ315032S3

Kit adaptor pentru biciclete cu cadru din carbon MZ315032S2

Suport pentru schi/snowboard 50 cm, max. 4 perechi de schiuri sau 2 snowboarduri; sigla MITSUBISHI MOTORS MZ315029

Pentru schi fond; sigla furnizorului MZ315031

Portbagaj deschis pentru plafon Portbagaj din aluminiu, cu elemente negre; 91x135 cm; MZ314891

Chingă de ancorare 1 bucată MZ311382

Set de fixare bagaje Set de 4 buc.; numai pentru bare din aluminiu; sigla MITSUBISHI MOTORS MZ315035

Geantă pentru cablu Geantă specială de depozitare pentru cablul de încărcare mod 3, cu sigla 
MITSUBISHI MOTORS. Include mănuși și prosop mic.

MME50700B

Cablu de încărcare mod 3 T2-T2 Pentru stații de încărcare publice sau de la domiciliu (nu pentru stații de 
încărcare rapidă); 6 m lungime.

MZ315299

Căști audio Bluetooth® Focal MZ315397

Difuzoare premium Focal Set de difuzoare 4.1 MZ315398

Difuzoare premium Focal Set de difuzoare 6.1 MZ315399

VOPSEA Creion corector (12 ml) Creion cu vopsea corectoare, lac MZ94ACCLR

Creion cu vopsea corectoare, argintie MZ942SUCS

Creion cu vopsea corectoare, Charcoal blue nemetalizat MZ94SCRPE

Set creion corector (vopsea și lac, 12+12 ml) Set creion cu vopsea corectoare, Chrystal white metalizat MZ942SQNC

Set creion cu vopsea corectoare, Sunrise red metalizat MZ942SNNP

Set creion cu vopsea corectoare, Onyx black metalizat MZ942SGNE

Set creion cu vopsea corectoare, Steel grey metalizat MZ942SKNG

Set creion cu vopsea corectoare, Royal blue metalizat MZ942SRQH

Spray cu vopsea (150 ml) Spray cu vopsea, lac MZ93ACCLR

Nivelul de echipare este posibil să difere în funcție de piață. Pentru informații suplimentare, consultați dealerul/distribuitorul local Mitsubishi Motors.
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Mașina ta,
angajamentul nostru.
O aventură în deplină siguranță 
Designul perfect și performanțele optime ale vehiculului dvs. Mitsubishi 
Motors sunt rezultatul a peste 100 de ani de experiență, pasiune și dedi-
cație. 

Suntem încrezători în calitatea vehiculelor și accesoriilor noastre și ne 
dorim să simțiți același lucru. De aceea, fiecare vehicul nou include 
SERVICECOMMITMENT/.

SERVICECOMMITMENT/

ANGAJAMENTUL DE SERVICE 
MITSUBISHI

5 ani/150.000 km garanție pentru vehicul, primii 2 ani 

fără limită de kilometri

5 ani garanție pentru accesoriile originale

5 ani asistență rutieră

Verificare gratuită a stării vehiculului

8 ani/160.000 km garanție pentru capacitatea bateriei

SERVICE 
COMMITMENT/

Se aplică condițiile locale, consultați manualul de utilizare.
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Mitsubishi Motors Europe B.V.

Am depus toate eforturile astfel încât conținutul acestei publicații să fie corect și actualizat în 

momentul publicării. Această broșură a fost realizată cu vehicule prototip. Ne rezervăm dreptul de a 

modifica specificațiile, codurile de piesă și caracteristicile, fără notificare prealabilă. Pentru informații 

actualizate, consultați dealerul Mitsubishi Motors. Unele dintre produsele sau vehiculele prezentate 

în broșură pot diferi de modelele disponibile pe piața dvs. Ca urmare a procesului de tipărire, culorile 

prezentate în această broșură pot diferi ușor de culorile reale ale vopselei și materialelor utilizate. 

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, sub nicio formă și 

prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al Mitsubishi Motors Europe B.V.




