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 Deflektor na přední kapotu  
CC / DC
MZ331492

 Spodní kryt předního nárazníku 
 CC / DC

Chromovaný  
MZ331341

VNĚJŠÍ
STYLING

 Spodní lemy dveří    
DC 

 Chromované  
MZ330737

 Kryt předního nárazníku - černý X37 
CC / DC
MZ331339

 Kryt předního nárazníku - šedý U28
 CC / DC
 MZ331340

 Boční ochranné lišty na dveře 
CC 

 Lakovány v barvě vozu  
viz. Přehled příslušenství
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 Sada 
bezpečnostních matic   
CC / DC
Pro hliníková kola (4 ks) 
MZ313736

 Disk z lehkých slitin 
16''    
CC / DC
4250C994*
Pro pneumatiky  
245/70 R16

Středovou pokličku 
4252A060 je nutno  
objednat samostatně

Pouze pro verzi INVITE

 Disk z lehkých slitin 
18”   
CC / DC
MZ331343*
Pro pneumatiky  
265/60 R18 
 
Včetně středové pokličky 
a ventilku

 Disk z lehkých slitin 
18”   
CC / DC
4250F647* 
Pro pneumatiky  
265/60 R18 
 
Středovou pokličku 
4252A020 je nutno  
objednat samostatně 

 Disk z lehkých slitin 
17"   
CC / DC
MZ330736* 
Pro pneumatiky  
245/65 R17 a 245/75 R17

Včetně středové pokličky

*  Podrobné informace o specifikaci a použitelnosti slitinových 
disků poskytne Váš prodejce Mitsubishi. Alternativní rozměr 
kol / pneumatik vyžaduje dodatečný zápis do dokladů vozu.

DISKY Z LEHKÝCH SLITIN
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VNITŘNÍ STYLING 
& KOMFORT

 Sada gumových rohoží  
CC / DC
Přední a zadní
Objednací čísla  
viz. Přehled příslušenství

 Sada textilních rohoží   
CC / DC
Provedení Classic a Elegance
Přední a zadní
Objednací čísla  
viz. Přehled příslušenství

 Prahové lišty  
 DC 
 Nerezové, sada 4 ks 

MZ330752

 Hlavice řadící páky    
 DC 
 Pouze pro vozy s A/T převodovkou 

MZ330889 

 Prahové lišty 
 CC 
 Nerezové, sada 6 ks 

MZ330753 (bez obr.)
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Multifunkční GPS navigace - MGN

Apple CarPlay:
Technologie Apple CarPlay Vám umožní využívat  
vybrané funkce a aplikace v prostředí, které důvěrně  
znáte ze svého telefonu. Tato technologie tak výrazně  
zvyšuje Vaši bezpečnost za volantem automobilu.
•  Nechte se navádět Apple mapami, vyhledávejte  

a nechte se navigovat na oblíbená místa,  
využívejte aktuálních informací z internetu

•  Telefonujte, čtěte a pište SMS zprávy
•  Poslouchejte hudbu uloženou přímo ve Vašem iPhonu 

nebo ji přehrávejte pomocí Apple CarPlay aplikace
•  Využívejte aplikace, jejichž ovládání je při řízení bezpečné
•  Všechno výše uvedené lze bezpečně ovládat s pomocí Siri

FLEXIBILITA NA VAŠÍ STRANĚ
•  Nechte se vést vestavěnou 

navigací TomTom nebo  
Vaším chytrým telefonem,  
je to jen na Vás!

•  Pro poslech hudby využijte 
CD přehrávač, USB nebo 
Bluetooth®. A nebo 
poslouchejte hudbu přímo  
z Vašeho chytrého telefonu

PŘIPOJENÍ
•  Android auto  

(v zemích, kde je dostupné)
•  Apple CarPlay 

(v zemích, kde je dostupné)
•  Ovládání pomocí tlačítek na 

volantu (pokud jsou na volantu)
•  Protokoly Bluetooth®: 

HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Představuje novou řadu originálních navigačních  
systémů Mitsubishi, které jsou připraveny  
pro připojení k chytrým mobilním telefonům.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO SPOJENÍ 
S MOBILNÍMI TELEFONY

iPhone, Siri a Apple CarPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., která je registrována v USA a dalších zemích.

Podrobné informace o Apple CarPlay naleznete na http://www.apple.com/ios/carplay/ , včetně seznamu zemí, ve kterých je tato aplikace k dispozici.
Dostupnost aplikace v jednotlivých zemích závisí na společnosti Apple Inc., v době přípravy katalogu nebyla tato funkce dostupná pro Českou republiku a Slovensko.

ANDROID AUTO:
Technologie Android Auto Vám umožní maximálně 
a bezpečně využívat vybrané funkce a aplikace Vašeho 
chytrého telefonu. Obrazovka systému tedy zobrazuje 
(zrcadlí) aplikace Vašeho telefonu.
•  Nechte se vést a získávejte aktuální informace o trase 

díky Google MapsTM
•  Jednoduše vyřizujte své telefonní hovory a SMS
•  Přehrávejte svou oblíbenou hudbu přímo z telefonu  

nebo z internetu
•  Aplikace Android Auto podporuje pouze ty aplikace, které 

umožňují věnovat se bezpečně řízení
•  Hlasové ovládání funkcí s přístupem na GoogleTM

* Neobsahuje mapové podklady Turecka.

Podrobné informace o Android Auto naleznete na https://www.android.com/auto/ 
včetně seznamu zemí, ve kterých je tato aplikace k dispozici.
Dostupnost aplikace v jednotlivých zemích závisí na společnosti Google Inc., v době 
přípravy katalogu nebyla tato funkce dostupná pro Českou republiku a Slovensko.

MÉDIA
•  MP3/ OGG/ WMA pro USB
•  Vestavěný Bluetooth®
•  Vestavěný CD/ DVD 

přehrávač
•  Možnost připojení  

iPod / iPhone
•  DAB+ (kde je dostupné) 

NAVIGACE
•  Navigační mapy TomTom
•  Mapy Evropy 

předinstalovány  
na SD kartě* 

DISPLEJ & DESIGN
•  6,5“ WVGA TFT LCD
•  800 x 480 pixelů, 

dotekové ovládání

TELEFON
•  Připojení přes 

Bluetooth®- telefony 
jiných výrobců mohou 
být připojeny pomocí 
technologie Bluetooth®

Android Auto, Google a Google Maps jsou ochranné známky společnosti Google Inc. 
Bluetooth® je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

 Navigační systém MGN
 informujte se u svého prodejce

USB

ZÁBAVA NA PALUBĚ
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 Kryt podvozku  
 CC / DC

2mm ohýbaný ocelový plech,
odolný proti korozi. Obj. čísla
viz. Přehled příslušenství

BEZPEČNOST
& OCHRANA

 Lakovací program    
CC / DC

 Nabídka opravných tužek a lakovacích 
sprejů viz. Přehled příslušenství

 Bezpečnostní kladívko
 CC / DC 
 MME50557B

 Reflexní vesta
 CC / DC 
 MME50722

 Kombinovaný balíček
 Obsahuje výbavu první pomoci, výstražný 

trojúhelník a bezpečnostní vestu

Kombinovaný balíček CZ
LP15ND84

Kombinovaný balíček SK
LP15ND85

Náplň do lékarničky CZ
LP15ND10

Náplň do lékarničky SK
LP15ND20

 Dětské sedačky
    CC / DC
 Podrobnosti o nabídce dětských sedaček 

pro všechny modely Mitsubishi naleznete 
na www.mitsubishi-motors.cz
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 PREMIUM hardtop s bočními vyklápěcími okny  
 DC 

• napojen na centrální zamykání vozu
• otevírání tlačítkem
• automatické LED vnitřní osvětlení
• vepředu posuvné okno pro lepší ventilaci
• elegantní spojler
• nízké střešní ližiny

 Hardtop s bočními nahoru otevíranými okny
 DC

• vnitřní osvětlení LED na baterie
• vepředu posuvné okno
• otevírání kličkou se zámkem
• standardní střešní ližiny

 Hardtop s  posuvnými bočními okny
 DC

• vnitřní osvětlení LED na baterie
• otevírání kličkou se zámkem
• standardní spojler
• standardní střešní ližiny

 Hardtop bez bočních oken
 DC

• vnitřní osvětlení LED na baterie
• otevírání kličkou se zámkem
• standardní střešní ližiny

LOŽNÁ PLOCHA

 Těsnící sada zadních dveří (bez obr.)
 DC  
 MZ315095 

Pro dodatečné utěsnění zadních výklopných dveří, použití pouze s vanou  
ložné plochy bez horní hrany v kombinaci s hardtopem / krytem ložné plochy.  
Nezaručí 100% vodotěsnost, ale pomůže omezit možný průnik vody do ložné plochy.

1514

Všechny originální hardtopy Mitsubishi Motors jsou dostupné ve všech barvách vozu. Pro optimální funkci  
doporučujeme montáž hardtopu společně s originálními vanami ložné plochy bez horní hrany.
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 Hardtop bez bočních oken  
 CC

• vnitřní osvětlení LED na baterie
• otevírání kličkou se zámkem
• standardní střešní ližiny

Všechny originální hardtopy Mitsubishi 
Motors jsou dostupné ve všech 
barvách vozu. Pro optimální funkci 
doporučujeme montáž hardtopu 
společně s originálními vanami ložné 
plochy bez horní hrany.

LOŽNÁ PLOCHA

 Těsnící sada zadních dveří (bez obr.)
 CC  
 MZ315128 

Pro dodatečné utěsnění zadních výklopných dveří, použití pouze 
s vanou ložné plochy bez horní hrany v kombinaci s hardtopem 
/ krytem ložné plochy. Nezaručí 100% vodotěsnost, ale pomůže 
omezit možný průnik vody do ložné plochy.

 Hardtop s bočními nahoru otevíranými okny  
 CC

• vnitřní osvětlení LED na baterie
• vepředu posuvné okno
• otevírání kličkou se zámkem
• standardní spojler
• standardní střešní ližiny

 Hardtop s  posuvnými bočními okny
 CC

• vnitřní osvětlení LED na baterie
• otevírání kličkou se zámkem
• standardní spojler
• standardní střešní ližiny
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 Pevný vyklápěcí 
kryt ložné plochy, 
dvoudílný  

 DC 
S otvory pro montáž 
trubkového rámu 
Sport Bar. Montáž 
pouze současně 
s trubkovým rámem 
Sport Bar (musí se 
objednat samostatně), 
lakován v barvě vozu, 
automatické vnitřní 
LED světlo. Obj. čísla 
v Přehledu příslušenství

 Pevný vyklápěcí 
kryt ložné plochy, 
jednodílný  

 DC 
Nemůže být kombinován 
s trubkovým rámem 
Sport Bar, lakován v barvě 
vozu, automatické LED 
světlo. 
Obj. čísla v Přehledu 
příslušenství

 Plachta na ložnou 
plochu  
DC
Možné kombinovat
s trubkovým rámem 
Sport Bar
(MZ330755 nebo 
MZ331207) 
MZ350509 

 Plachta na ložnou 
plochu  
DC
Nelze kombinovat
s trubkovým rámem 
Sport Bar
(MZ330755 nebo 
MZ331207)  
MZ350510 

 Hliníkový výklopný kryt ložné plochy   
DC/CC
Objednací čísla viz. Přehled příslušenství

 Hliníkový lamelový kryt ložné plochy    
DC
Rolovací
Objednací čísla viz. Přehled příslušenství

LOŽNÁ 
PLOCHA
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 Plastová vana bez horní hrany 
Pro kombinaci s originálními 
hardtopy a kryty ložné plochy

   
DC
Vana ložné plochy  MZ315107TB
Kryt zadní výklopné stěny  MZ315107TG
Montážní sada  MZ315107MK

CC  
Vana ložné plochy  MZ315108TB
Kryt zadní výklopné stěny  MZ315107TG
Montážní sada  MZ315107MK

 Hliníková vana ložné plochy  
bez horní hrany   
DC / CC
Maximální ochrana ložné plochy

Pro kombinaci s originálními hardtopy  
a kryty ložné plochy

Objednací čísla viz. Přehled příslušenství

 Plastová vana  
s horní hranou 

 
 DC

Vana ložné plochy  MZ315105TB 
Kryt zadní výklopné stěny MZ315105TG 
Montážní sada MZ315105MK 
Sada ochranných fólií MZ3309051

CC  
Vana ložné plochy  MZ315106TB
Kryt zadní výklopné stěny  MZ315106TG
Montážní sada  MZ315106MK
Sada ochranných fólií  MZ3307431

LOŽNÁ PLOCHA
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 Systém pro uchycení 
nákladu   
CC / DC
Může být kombinován  
s vanou ložné plochy,  
4 lišty s 6 nastavitelnými 
upevňovacími oky
MZ350462 

 Utility box   
CC / DC
Úložný box do ložné plochy, 
otvírání s plynovými vzpěrami, 
automatické vnitřní LED osvětlení
MZ315099

Instalační sada pro montáž  
do vany bez horní hrany
MZ315099UR

Instalační sada pro montáž  
do vany s horní hranou 
MZ315099OR

 Plynové vzpěry  
zadní výklopné stěny  
CC / DC
Pro snadnější otvírání a zavírání 
zadní výklopné stěny. 
MZ315094

 Trubkový rám Sport Bar   
DC 
Může být kombinován s: 
• dvoudílným krytem ložné 

plochy
• plachtou na ložnou plochu

MZ330755 - nerez ocel 

MZ331207 - černý

 Plastový rám Styling Bar 
 DC

 MZ331324 - černý (barva X37)

 MZ331330 - šedý  (barva U28)

LOŽNÁ PLOCHA
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 Tažné zařízení  
přírubové  

 CC / DC 
MZ315083

 Elektroinstalace pro tažné 
zařízení (bez obr.)

 CC / DC
7 nebo 13 pin
Objednací čísla  
viz. Přehled příslušenství

 Nosič na zavazadla  
 DC

MZ314891
Hliníkový s černými prvky, uzamykatelný, rozměry 91 x 136 cm 
(bez obr.)

 Držák kol  
 DC

Hliníkové luxusní provedení
s integrovaným zámkem
MZ315032

Stříbrný ocelový,
s integrovaným zámkem
MZ314156 (bez obr.)

 Střešní nosič  
 DC

S hliníkovými aerodynamickými příčníky, drážka 
pro uchycení příslušenství T šrouby, včetně krytek 
montážních otvorů na střeše, max. zatížení 80 kg  
MZ314846

 Elektrická zásuvka 12V  
do ložné plochy 
CC / DC
S konektorem pro připojení 
spotřebiče s 2m vinutým kabelem 
a DIN/ISO konektorem.
Objednací čísla viz. Přehled 
příslušenství.

 Elektrická zásuvka 12V  
do ložné plochy 
CC / DC
S konektorem pro připojení 
spotřebiče.
Objednací čísla viz. Přehled 
příslušenství.

 Upevňovací sada ke střešnímu nosiči  
 DC

Obsahuje 2 ochranné podložky a 2 upínací popruhy
s brašnou pro uložení MME50500 (bez obr.)

 Nosič na lyže a snowboardy
    S integrovanými zámky. 

Šířka: 50 cm, až pro 3 páry lyží nebo 2 snowboardy  
MZ315029 
Šířka: 60 cm, až pro 5 párů lyží nebo 3 snowboardy  
MZ315030 (bez obr.) 
Pro běžecké lyže  
MZ315031 (bez obr.)

PŘEPRAVA
& VOLNÝ ČAS
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PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

    Skupina Název       Popis    Obj. číslo     CC    DC  Skupina Název       Popis    Obj. číslo     CC    DC  Skupina Název       Popis    Obj. číslo     CC    DC DOPLŇKY A DÁRKY
Pro další nabídku doplňků Mitsubishi  
navštivte stránky
www.mitsubishi-motors.cz
www.mitsubishi-motors.sk

Vnější
styling

strana
4-5

Spodní kryt předního 
nárazníku chromovaný MZ331341 ■ ■
Kryt předního nárazníku černý (X37) MZ331339 ■ ■

šedý (U28) MZ331340 ■ ■
Deflektor na přední 
kapotu s logem Mitsubishi Motors MZ331492 ■ ■
Spodní lemy dveří široké chromované lemy,

barevně ladí s dalšími doplňky MZ330737 ■
Boční ochranné
lišty (CC)

v barvě C06 - Greyish Brown Metallic MZ330863 ■■
v barvě D23 - Impulse Blue Metallic MZ330866 ■
v barvě M08 -Sunflare Orange Pearl MZ331310 ■
v barvě P63 - Red MZ331309 ■
v barvě U25 - Sterling Silver Metallic MZ330867 ■
v barvě U28 - Graphite Gray Metallic MZ331308 ■
v barvě W32 - White Solid MZ330859 ■
v barvě W85 - White Diamond MZ331307 ■
v barvě X37- Black Mica MZ331226 ■

Disky
z lehkých
slitin

strana 7

Disky z lehkých slitin rozměr 16" x 7J, 6-ti paprskový 4250C994 ■ ■
rozměr 17" x 7.5J, 6-ti paprskový,  
černo-stříbrný MZ330736

rozměr 18" x 7.5J, 6-ti paprskový,  
šedo-stříbrný MZ331343 ■ ■

rozměr 18" x 7.5J, 6 dvojitých paprsků, 
černo-šedý 4250F647 ■ ■

Bezpečnostní
matice kol

sada 4 ks s 1 klíčem, uzavřená matice  
s plochou dosedací plochou pro slitinové 
disky

MZ313736 ■ ■

Vnitřní
styling & 
Komfort 

strana 8-9

Prahové lišty nerezové, sada 4 ks (DC) MZ330752 ■
nerezové, sada 6 ks (CC) MZ330753 ■

Hlavice řadící páky pouze pro vozy s A/T převodovkou MZ330889 ■
Sada gumových rohoží pro DC, s logem Mitsubishi  

a výřezem pro zadní výdech topení MZ314903 ■

pro CC, s logem Mitsubishi  
a výřezem pro zadní výdech topení MZ314904 ■

Sada textilních
rohoží Classic

pro DC, s výřezem pro zadní výdech topení MZ314850 ■
pro CC, s výřezem pro zadní výdech topení MZ314852 ■

Sada textilních
rohoží Elegance

pro DC, s výřezem pro zadní výdech topení MZ314858 ■
pro CC, s výřezem pro zadní výdech topení MZ314860 ■

Bezpečnost
& ochrana

strana  
10-13

Kryt podvozku 2mm ohýbaný ocelový plech,  
odolný proti korozi MZ353000 ■ ■

montážní sada pro kryt podvozku MZ353000 MZ353000S1 ■ ■
Kombinovaný balíček ČR obsahuje výbavu první pomoci,  

výstražný trojúhelník,  a reflexní vestu LP15ND84 ■ ■

Kombinovaný balíček SR obsahuje výbavu první pomoci,  
výstražný trojúhelník, reflexní vestu a lano LP15ND85 ■ ■

Náplň do lékárničky ČR dle aktuálního § zákona LP15ND10 ■ ■
Náplň do lékárničky SR dle aktuálního § zákona LP15ND20 ■ ■
Bezpečnostní kladívko pro nouzové rozbití bočního okénka,  

včetně řezače bezpečnostních pásů MME50557B ■ ■

Reflexní vesta žlutá,  v kapsičce s logem Mitsubishi Motors MME50722 ■ ■
Dětská sedačka
Duo Plus pro děti od 9 měsíců do 4 let, nebo 9 - 18 kg MZ313045B ■ ■

Dětská sedačka  
BABY SAFE I - SIZE

pro děti do 15 měsíců , max. 13 kg , pro 
upevnění bezpečnostním pásem, nebo 
prostřednictvím ISO fix základny MZ315056

MZ315055 ■ ■

ISO fix základna pro BABY 
SAFE I - SIZE

pro upevnění dětské sedačky MZ315055 do 
systému ISO fix MZ315056 ■

Dětská sedačka Kidfix XP pro děti 4-12 let, nebo 15-36 kg MZ315025 ■ ■
Opravné 
lakovací 
produkty

strana 13

Sada lakovací tužky + laku 
(12+12 ml)

barva C06 - Greyish Brown (M) MZ342SC06 ■ ■
barva D23 - Impulse Blue (M) MZ342SD23 ■ ■
barva M08 - Sunflare Orange (P) MZ342SM08 ■ ■
barva U25 - Sterling Silver (M) MZ342SU25 ■ ■
barva U28 - Graphite Grey (M) MZ942SU28 ■ ■
barva W85 - White Diamond (P) MZ942SW85 ■ ■
barva X37 - Black Mica (P) MZ342SX37 ■ ■

Lakovací tužka  
(bez laku, 12 ml) 

barva P63 - Red (S) MZ94ACP63 ■ ■
barva W32 - White (S) MZ34ACW32 ■ ■
čirý / bezbarvý lak MZ34ACCLR ■ ■

Sada lakovacího spreje 
+ laku (150 + 150 ml)

barva C06 - Greyish Brown (M) MZ332SC06 ■ ■
barva D23 - Impulse Blue (M) MZ332SD23 ■ ■
barva M08 - Sunflare Orange (P) MZ932SM08 ■ ■
barva U25 - Sterling Silver (M) MZ332SU25 ■ ■
barva U28 - Graphite Grey (M) MZ932SU28 ■ ■
barva W85 - White Diamond (P) MZ932SW85 ■ ■
barva X37 - Black Mica (P) MZ332SX37 ■ ■

Lakovací sprej  
(bez laku, 150 ml)

barva P63 - Red (S) MZ93ACP63 ■ ■
barva W32 - White (S) MZ33ACW32 ■ ■
čirý / bezbarvý lak MZ33ACCLR ■ ■

* namísto XXX doplňte kód barvy vozu  **  viz. Návod k obsluze

1     jednoduchá instalace, vnitřní osvětlení na baterie, sladěný s designem vozu
2   sladěný s designem a barvou vozu, automatické vnitřní LED osvětlení
3     nemůže být v kombinaci s ocelovým rámem na ložnou plochu Sport Bar,  

barevně sladěný, automatické vnitřní LED osvětlení, k dispozici ve všech barvách vozu
4    pro kombinaci s ocelovým rámem na ložnou plochu Sport Bar (musí se objednat samostatně), 

barevně sladěný, automatické vnitřní LED osvětlení, k dispozici ve všech barvách vozu

Přeprava
& volný
čas
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Tažné zařízení přírubové pro všechny varianty odpružení; max. zatížení 
3 100 kg, vertikální zatížení max. 125 kg MZ315083 ■ ■

Sada elektroinstalace 
7 PIN speciální kabeláž pro připojení přívěsu,  

nezávislá na kabeláži vozu, včetně 
samostatného modulu pro zesílení signálu. 
Kompatibilní s LED osvětlením na přívěsu

MZ315065 ■
MZ315104 ■

Sada elektroinstalace 
13 PIN

MZ315101 ■
MZ315102 ■

Tažné zařízení  
+ elektroinstalace 7 PIN

sada přírubového tažného zařízení  
+ elektroinstalace

M315083D07 ■
M315083C07 ■

Tažné zařízení  
+ elektroinstalace 13 PIN

M315083D13 ■
M315083C13 ■

Adaptér adaptér z 13-ti pólové na 7-mi pólovou MZ313937 ■ ■
adaptér z 7-mi pólové na 13-ti pólovou MZ313938 ■ ■
adaptér z 13-ti pólové na Multicon/West MZ313939 ■ ■

Střešní nosič s hliníkovými aerodinamickými příčníky,
drážka pro uchycení příslušenství T šrouby,
včetně krytek montážních otvorů na střeše,
max. zatížení 80 kg

MZ314846 ■

Nosič na lyže 
a snowboardy

šířka 50 cm, až pro 3 sady lyží nebo 2 snowboardy MZ315029 ■
šířka 60 cm, až pro 5 sad lyží nebo 4 snowboardy MZ315030 ■
nosič na běžecké lyže MZ315031 ■

Upevňovací sada
ke střešnímu nosiči

obsahuje 2 ochranné podložky  
a 2 upínací popruhy s brašnou pro uložení MME50500 ■

Držák kol na střechu vozu stříbrný ocelový, s integrovaným zámkem MZ314156 ■
Adaptér pro uchycení 
držáku kol MZ314156

sada T šroubů pro uchycení držáku kol
MZ314156 do T-drážky MZ314156S1 ■

Držák kol na střechu vozu hliníkové luxusní provedení s integrovaným  
zámkem a logem Mitsubishi Motors MZ315032 ■

Adaptéry pro speciální 
typy kol

pro připevnění fatbiku na držák MZ315032 MZ315032S3 ■
pro připevnění kol s karbonovým rámem  
na držák MZ315032 MZ315032S2 ■

Sada zarážek na střešní 
nosič

pro zajištění nákladu na střešním nosiči,  
4 ks s logem Mitsubishi Motors MZ315035 ■

Sada zámků 6 ks zámků s 1 sadou klíčů, pro střešní nosič 
a 2 držáky MZ315032S4 ■

Upevňovací popruh 1 kus MZ311382 ■
Držák zavazadel hliníková zahrádka s černými doplňky, 

rozměr 91 x 135 cm MZ314891 ■

hliníková zahrádka, rozměry 104 x 132 cm MZ312468 ■
Adaptér pro upevnění 
držáků zavazadel

pro držáky zavazadel MZ312468, MZ535826 
and MZ313529, sada T šroubů MZ313061 ■

Držák kajaku /
surfového prkna obsahuje 2 držáky a 2 stahovací popruhy MZ313537 ■

Zásuvka 12V do 
nákladového prostoru zásuvka 12V do ložné plochy MZ314847 ■ ■

Konektor zásuvky 12V konektor pro připojení elektrospotřebiče do
zásuvky v nákladovém prostoru (bez kabelu) MZ314847S1 ■ ■

Konektor zásuvky
12V s 2m kabelem

konektor pro připojení elektrospotřebiče do
zásuvky v nákladovém prostoru, s kabelem
délky 2m a DIN/ISO konektorem

MZ314847S2 ■ ■

Systém pro
uchycení nákladu

4 lišty s 6 nastavitelnými oky,  
lze kombinovat s vanou ložné plochy MZ350462 ■ ■

Utility box úložný box do ložné plochy, lze použít v 
kombinaci s vanou s horní hranou i s vanou 
bez horní hrany- podle verze vany je potřeba 
objednat montážní sadu

MZ315099 ■ ■

montážní sada pro Utility box,  
pro montáž do vany bez horní hrany MZ315099UR ■ ■

montážní sada pro Utility box,  
pro montáž do vany s horní hranou MZ315099OR ■ ■

Těsnící sada zadních 
dveří

pro dodatečné utěsnění zadních výklopných 
dveří, použití pouze s vanou ložné plochy  
bez horní hrany, v kombinaci s hardtopem / 
krytem ložné plochy, nezaručí 100% vodotěsnost, 
ale pomůže omezit možný průnik vody  
do ložné plochy

MZ315095 ■

MZ315128 ■

Plynové vzpěry  
výklopných dveří  
ložné plochy

pro snadnější manipulaci otevírání/zavírání, 
snadná instalace- montáž bez vrtání MZ315094 ■ ■

Ložná 
plocha
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Plastová vana  
bez horní hrany

vana do ložné plochy MZ315107TB ■
kryt zadní výklopné stěny MZ315107TG ■
montážní sada MZ315107MK ■

Plastová vana  
bez horní hrany

vana do ložné plochy MZ315108TB ■
kryt zadní výklopné stěny MZ315107TG ■
montážní sada MZ315107MK ■

Plastová vana  
s horní hranou 

vana do ložné plochy MZ315105TB ■
kryt zadní výklopné stěny pro MZ315105TB MZ315105TG ■
montážní sada pro MZ315105TB MZ315105MK ■
sada ochranných fólií na ochranu horní hrany 
ložné plochy MZ315105TB MZ3309051 ■

Plastová vana  
s horní hranou 

vana do ložné plochy MZ315106TB ■
kryt zadní výklopné stěny pro MZ315105TB MZ315106TG ■
montážní sada pro MZ315105TB MZ315106MK ■
sada ochranných fólií na ochranu horní hrany 
ložné plochy MZ315105TB MZ3307431 ■

Hliníková vana  
bez horní hrany

plastové kryty podběhů k hliníkové vaně  
ložné plochy MZ315092W ■

hliníkova vana ložné plochy MZ315092A ■
Hliníková vana  
bez horní hrany

plastové kryty podběhů k hliníkové vaně  
ložné plochy MZ315093W ■

hliníkova vana ložné plochy MZ315093A ■
Hardtop bez bočních 
oken 1

v barvě vozu, vpředu neotevíratelné okno,  
zadní dveře se otevírají klíčem, střešní ližiny,  
LED vnitřní osvětlení na baterie, maximální 
zatížení střechy 50 kg

M315084XXX* ■

Hardtop s posuvnými 
bočními okny 1

v barvě vozu, vpředu neotevíratelné okno, 
zadní dveře se otevírají klíčem, střešní ližiny, 
standardní zadní spojler, LED vnitřní osvětlení na 
baterie, maximální zatížení střechy 50 kg

M315085XXX* ■

Hardtop s bočními nahoru 
otevíranými okny 1

v barvě vozu, vpředu posuvné okno,  
zadní dveře se otevírají klíčem, střešní ližiny,  
LED vnitřní osvětlení na baterie,  
maximální zatížení střechy 50 kg

M315086XXX* ■

PREMIUM hardtop 
s bočními vyklápěcími 
okny

v barvě vozu, napojen na centrální zamykání 
vozu, vepředu posuvné okno, zadní dveře se 
otevírají dotykem, nízké střešní ližiny, elegantní 
spojler, automatické LED osvětlení uvnitř,  
maximální zatížení střechy 50 kg

M315088XXX* ■

Hardtop bez bočních 
oken 1

v barvě vozu, vpředu neotevíratelné okno,  
zadní dveře se otevírají klíčem, střešní ližiny,  
LED vnitřní osvětlení na baterie,  
maximální zatížení střechy 50 kg

M315089XXX* ■

Hardtop s posuvnými 
bočními okny1

v barvě vozu, vpředu neotevíratelné okno, 
zadní dveře se otevírají klíčem, střešní ližiny, 
standardní zadní spojler, LED vnitřní osvětlení na 
baterie, maximální zatížení střechy 50 kg

M315090XXX* ■

Hardtop s bočními nahoru 
otevíranými okny 1

v barvě vozu, vpředu posuvné okno, zadní dveře 
se otevírají klíčem, střešní ližiny, standardní 
zadní spojler, LED vnitřní osvětlení na baterie, 
maximální zatížení střechy 50 kg

M315091XXX* ■

Full box 2 lakovaný v barvě C06 - Greyish Brown Metallic MZ330839 ■
lakovaný v barvě D23 - Impulse Blue Metallic MZ330842 ■
lakovaný v barvě M08 - Sunflare Orange Pearl MZ331314 ■
lakovaný v barvě P63 - Red MZ331313 ■
lakovaný v barvě U25 - Sterling Silver Metallic MZ330843 ■
lakovaný v barvě U28 - Graphite Gray Metallic MZ331312 ■
lakovaný v barvě W32 - White Solid MZ330835 ■
lakovaný v barvě W85 - White Diamond MZ331311 ■
lakovaný v barvě X37 - Black Mica MZ331223 ■

Pevný vyklápěcí
kryt ložné plochy,
jednodílný 3

lakovaný v barvě C06 - Greyish Brown Metallic MZ330873 ■
lakovaný v barvě D23 - Impulse Blue Metallic MZ330876 ■
lakovaný v barvě M08 - Sunflare Orange Pearl MZ331318 ■
lakovaný v barvě P63 - Red MZ331317 ■
lakovaný v barvě U25 - Sterling Silver Metallic MZ330877 ■
lakovaný v barvě U28 - Graphite Gray Metallic MZ331316 ■
lakovaný v barvě W32 - White Solid MZ330869 ■
lakovaný v barvě W85 - White Diamond MZ331315 ■
lakovaný v barvě X37 - Black Mica MZ331224 ■

Pevný vyklápěcí kryt 
ložné plochy, dvoudílný 4

lakovaný v barvě C06 - Greyish Brown Metallic MZ330883 ■
lakovaný v barvě D23 - Impulse Blue Metallic MZ330886 ■
lakovaný v barvě M08 - Sunflare Orange Pearl MZ331322 ■
lakovaný v barvě P63 - Red MZ331321 ■
lakovaný v barvě U25 - Sterling Silver Metallic MZ330887 ■
lakovaný v barvě U28 - Graphite Gray Metallic MZ331320 ■
lakovaný v barvě W32 - White Solid MZ330879 ■
lakovaný v barvě W85 - White Diamond MZ331319 ■
lakovaný v barvě X37 - Black Mica MZ331225 ■

Plachta na ložnou plochu možné kombinovat s ocelovým rámem Sport Bar 
(MZ330755/ MZ331207) MZ350509 ■

nelze kombinovat s ocelovým rámem Sport Bar 
(MZ330755/ MZ331207) MZ350510 ■

Hliníkový kryt ložné 
plochy

hliníkový kryt ložné plochy, vnitřní osvětlení  
na baterie, snadná demontáž MZ315096 ■

hliníkový kryt ložné plochy, vnitřní osvětlení  
na baterie, snadná demontáž MZ315097 ■

Příčníky na hliníkový kryt 
ložné plochy

na hliníkový kryt ložné plochy MZ315096, 
stříbrné provedení MZ315096C2 ■

na hliníkový kryt ložné plochy MZ315097,  
stříbrné provedení MZ315097C2 ■

Lamelový kryt ložné 
plochy

hliníkový rolovací,  černá povrchová úprava MZ315100 ■
příčníky na lamelový kryt ložné plochy MZ315100, 
černá povrchová úprava MZ315100C1 ■

adaptér- černé provedení pro montáž ocelového 
rámu Sport Bar (MZ330755/ MZ331207) MZ315100A1 ■

adaptér- stříbrné provedení pro montáž ocelového 
rámu Sport Bar (MZ330755/ MZ331207) MZ315100A2 ■

Ocelový rám na ložnou 
plochu - Sport Bar

trubkový rám na ložnou plochu (Sport Bar), 
leštěná nerezová ocel MZ330755 ■

trubkový rám na ložnou plochu (Sport Bar),  
černá povrchová úprava MZ331207 ■

Plastový rám na ložnou 
plochu - Styling Bar

lakovaný v černé barvě (X37) MZ331324 ■
lakovaný v šedé barvě (U28) MZ331330 ■
nelakovaný MZ331328 ■
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www.mitsubishi-motors.cz
www.mitsubishi-motors.sk

Bylo vynaloženo mnoho úsilí k zajištění toho, aby obsah této publikace byl přesný 
a  ktuální v době předání do tisku. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace, čísla 
dílů a funkce bez předchozího upozornění. Aby se zabránilo nedorozumění, Váš 
prodejce Mitsubishi Vás bude informovat o všech změnách provedených od data 
vydání této brožury. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v jakékoliv 
formě nebo jakýmkoliv způsobem, bez předchozího písemného souhlasu Mitsubishi 
Motors Europe BV. Některé výrobky nebo vozidla zobrazené v tomto prospektu se 
mohou lišit od modelů dostupných na vašem trhu.

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

M Motors CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1

141 00 Praha 4
Česká republika

www.mitsubishi-motors.cz

M Motors SK s.r.o.
Vajnorská 178

831 04 Bratislava
Slovensko

www.mitsubishi-motors.sk
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