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2 3Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

HÁ MAIS PARA ALÉM DA CONDUÇÃO
A condução do primeiro SUV híbrido plug-in do mundo é diferente da de qualquer 
outro veículo. Dois motores elétricos e um motor a gasolina altamente eficiente 
otimizam o desempenho de acordo com o seu estilo de condução. É a liberdade 
absoluta. Suave, silencioso, com um conforto aconchegante e toda a potência para 
enfrentar terrenos fora de estrada de forma altamente eficiente. Ultrapasse os limites 
da condução normal. Há muito mais para apreciar e descobrir. 
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INSTYLE NAVI com SEGURANÇA e equipamento opcional / Branco Silky Nacarado [W13]

1. Motores Gémeos 4WD e S-AWC
Os motores elétricos instalados separadamente nos eixos 
dianteiro e traseiro proporcionam um sistema de tração 
às quatro rodas com uma extraordinária capacidade de 
resposta, contando também com o sistema S-AWC (Super 
All Wheel Control) que garante uma excelente estabilidade 
de condução e um comportamento intuitivo e linear.

2. Motor de 2.0 litros
O motor potente e altamente eficiente minimiza as emissões 
de CO2.

3. Gerador
O gerador de alto desempenho transforma a potência do 
motor de combustão em eletricidade para recarregar a 
bateria de propulsão e dar assistência aos motores elétricos 
quando necessário.

4. PDU do motor elétrico dianteiro e EMCU traseira
Estas unidades de controlo inteligente contribuem para uma 
maior eficiência energética e um controlo ideal dos motores 
elétricos com um binário máximo instantâneo que supera o 
de um motor a gasolina de 3.0 litros.

5. Bateria
A bateria encontra-se sob o piso para maximizar o espaço 
interior e baixar o centro de gravidade, melhorando a 
segurança e o comportamento.

1. Motor Elétrico Dianteiro

2. Motor Combustão

3. Gerador
4.  PDU Dianteira 

(Power Drive Unit)

5. Bateria

4.  EMCU Traseira 
(Electric Motor Control Unit)

1.  Motor Elétrico Traseiro



4 5Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário da Rede Mitsubishi Motors.

CAPACIDADE DE RESPOSTA SUAVE E LINEAR
O OUTLANDER PHEV tem uma capacidade de resposta fiel a todas as suas instruções para lhe 
permitir o controlo total. Os inovadores Motores Gémeos 4WD trabalham em conjunto com o sistema 
S-AWC, otimizando o binário e a tração fornecidos a cada roda, agora com uma aceleração mais 
reativa durante a condução em modo EV. Assim, poderá desfrutar de uma aceleração suave e potente, 
bem como de uma condução segura e estável, quaisquer que sejam as condições da estrada. 
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Motores Gémeos 4WD

Os motores elétricos de alto rendimento instalados separadamente 
nos eixos dianteiro e traseiro debitam binário instantaneamente 
quando este é solicitado, proporcionando um desempenho 4WD 
incrivelmente ágil mas suave.

Motor de 
Combustão

Gerador

Bateria

Motor elétrico dianteiro

Motor elétrico traseiro

Traseira: Motor elétrico Dianteira: Motor elétrico

S-AWC (SISTEMA DE TRAÇÃO ÀS QUATRO RODAS -  
SUPER ALL WHEEL CONTROL)

Este sistema de controlo integrado, só disponível na Mitsubishi Motors, 
proporciona uma potência e controlo surpreendentes. A gestão otimizada do 
Controlo de Guinada (AYC), do ABS (Sistema de Travagem Antibloqueio) 
e do Controlo Ativo de Estabilidade (ASC) com o sistema de Controlo de 
Tração (TCL) - que agora oferece melhor tração em estradas cobertas 
de neve - consegue extrair todo o potencial dos Motores Gémeos 4WD 
sem comprometer a segurança, o conforto ou a eficiência de combustível. 
Quando quiser, pode premir o botão 4WD LOCK para simular um bloqueio de 
diferencial central e distribuir de forma otimizada o binário pelas quatro rodas, 
para maior tração e estabilidade. 

INSTYLE NAVI com SEGURANÇA e equipamento opcional / Vermelho Orient Metalizado [P26]

Motores Gémeos 4WD



6 7Nota: O equipamento pode variar consoante o país. Por favor consulte o seu Concessionário Mitsubishi para mais informações.

Seleção automática do modo de condução

Modo EV: apenas energia elétrica

Os motores elétricos propulsionam o veículo utilizando a eletricidade 
proveniente da bateria, resultando num consumo de combustível zero  
e emissões de CO2 nulas. Este modo é silencioso, limpo e potente.  
A velocidade máx. é de 120 km/h.

CONDUÇÃO EM MODO ELÉTRICO

Motor de 
combustão

Gerador

Bateria

Motor elétrico dianteiro

Motor elétrico traseiro

Traseira: Motor elétrico Dianteira: Motor elétrico

CARREGAMENTO FÁCIL EM CASA E EM VIAGEM

Basta ligar o OUTLANDER PHEV a uma tomada elétrica em casa 
para carregar a bateria. Pode carregar durante a noite em cerca de 
cinco horas* com o cabo de carregamento que acompanha a viatura. 
Utilize o carregador rápido para carregar em apenas 25 minutos (até 
80% da capacidade) em locais públicos de carregamento. O nível 
do carregamento é apresentado convenientemente no painel de 
instrumentos.
* Com uma corrente elétrica de 230V/10A

Carregamento rápido
Em viagem, utilize o carregador 
rápido para poupar tempo.

Carregamento normal
Carregamento conveniente em 
sua casa.

A EFICIÊNCIA 
DO FUTURO NO 
PRESENTE
O inovador sistema Plug-in Híbrido 
EV é notavelmente eficiente do 
ponto de vista ecológico. Aprecie 
o consumo de combustível zero e 
emissões de CO2 nulas durante a 
condução totalmente elétrica — e, 
ainda, de uma viagem incrivelmente 
silenciosa. Ou selecione um modo 
híbrido para percorrer distâncias 
ainda maiores com baixas emissões 
e um consumo de combustível 
combinado impressionante de  
1,7 litros/100 km. Pode, inclusive, 
gerar eletricidade enquanto conduz 
para desfrutar de grandes extensões 
desérticas com toda a confiança.
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Seleção automática do modo de condução

Modo híbrido em paralelo: motor de combustão + energia elétrica

O motor de combustão propulsiona o veículo (a alta velocidade e 
quando a eficiência do motor é elevada) com a ajuda dos motores 
elétricos quando é necessária potência extra.

Modo híbrido em série: energia elétrica + motor de combustão

Os motores elétricos propulsionam o veículo utilizando a eletricidade 
gerada pelo motor de combustão. O motor de combustão gera eletricidade 
quando o nível da bateria está baixo ou quando é necessário aumentar a 
potência para satisfazer acelerações rápidas ou subidas acentuadas.

CONDUÇÃO HÍBRIDA

Bateria

Motor de 
combustão

Gerador

Bateria

Traseira: Motor elétrico Dianteira: Motor elétrico

Motor elétrico dianteiro

Motor elétrico traseiro

O Motor de Combustão gera energia

Motor de 
Combustão

Gerador

Bateria

Motor elétrico dianteiro

Motor elétrico traseiro

Traseira: Motor elétrico Dianteira: Motor elétrico

A energia excedentária carrega a bateria

INSTYLE NAVI com SEGURANÇA e equipamento opcional / Castanho Quartz Metalizado [C06]
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INDICADOR DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

A sua condução é eficiente? O indicador de 
utilização de energia informa-o, apontando para 
o Power, Eco ou Charge.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país. Por favor consulte o seu Concessionário Mitsubishi para mais informações.

CONFORTO, ESPAÇO  
E UM NOVO REQUINTE
Entre num oásis de conforto e requinte onde o prazer de condução  
é realçado pelo generoso espaço para as pernas, novas comodidades 
luxuosas e uma condução incrivelmente silenciosa. Os bancos 
possuem acabamentos cuidados com materiais de alta qualidade  
e os bancos traseiros podem ser rebatidos para satisfazer com 
flexibilidade as suas necessidades de carga.
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SELETOR DO NÍVEL DE 
TRAVAGEM REGENERATIVA 
(TIPO PATILHA)

O seletor de nível de travagem 
regenerativa, convenientemente 
localizado no volante, permite 
ajustar facilmente a força 
de travagem regenerativa 
para qualquer uma das seis 
configurações. 
 

Modo ECO
Prima para utilizar de forma mais eficiente 
e económica os motores elétricos, motor de 
combustão, ar condicionado e 4WD.

Valor ECO
Indica o nível ecológico da sua condução. 
Quanto mais folhas verdes, melhor.

CHARGE (CARREGAR)  
E SAVE (POUPAR)

O controlo da utilização da bateria está nas 
suas mãos. Pressione CHRG para carregar 
a bateria através do motor de combustão. 
Pressione SAVE e o motor de combustão 
conserva o nível restante da bateria.

Interruptor EV
Prima o interruptor EV para entrar no Modo de 
Prioridade EV e evitar que o motor de combustão 
entre em funcionamento*. Permite-lhe selecionar 
manualmente uma condução totalmente elétrica 
através dos Motores Gémeos 4WD para conseguir 
um consumo de combustível zero e uma condução 
tranquila sem ruído do motor de combustão.
*Para mais informações, consulte o manual do proprietário.

INSTYLE NAVI com SEGURANÇA e equipamento opcional / Interior em pele preta
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MONITOR PANORÂMICO

As vistas das câmaras montadas à frente, atrás e nas laterais 
do veículo (incluindo uma visão panorâmica) podem ser 
apresentadas em várias combinações para revelar o que 
está nos ângulos mortos e ajudá-lo a estacionar com maior 
segurança. 

A TECNOLOGIA A NÍVEL DA  
SEGURANÇA CONTRIBUI PARA UM 
ESTACIONAMENTO MAIS SEGURO

Câmara traseira + vista panorâmica superior (Bird's Eye)

Câmara 
Lateral 
Direita

Câmara 
Lateral 

Esquerda

Câmara dianteira

Câmara traseira

Nota: O equipamento pode variar consoante o país. Por favor consulte o seu Concessionário Mitsubishi para mais informações.
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AJUDA AO ARRANQUE EM SUBIDAS (HSA)

Ao arrancar numa subida acentuada, o HSA ajuda-o a evitar que o 
veículo descaia ao libertar o travão, mantendo os travões acionados 
durante dois segundos até que o acelerador seja pressionado. 

Imagem de disparo dos airbags

7 AIRBAGS SRS

Airbags dianteiros, airbags laterais, airbags de cortina e um airbag para os joelhos do 
condutor ajudam a protegê-lo a si e aos seus passageiros em caso de colisão.
Nota:
Os airbags fazem parte de um Sistema de Retenção Suplementar (SRS). Para diminuir o risco de lesões devido ao 
disparo de um airbag, utilize sempre o cinto de segurança, sente-se direito e no meio do banco e não se encoste à 
porta. Instale sempre as crianças com 12 ou menos anos de idade no banco traseiro e utilize as cadeiras de criança 
adequadas. Nunca coloque uma cadeira de criança voltada para trás no banco da frente. Para mais informações, 
consulte o manual do proprietário e as instruções fornecidas com a cadeira de criança.

CARROÇARIA RISE

O desempenho de segurança em colisão é significativamente melhorado 
pela carroçaria RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) da Mitsubishi 
Motors, que absorve energia de forma eficiente e mantém uma elevada 
integridade do habitáculo em caso de colisão.O OUTLANDER PHEV obteve 
a classificação de 5 estrelas do Euro NCAP em 2013 e o prémio  
Euro NCAP Advanced em 2013 (para o sistema FCM).

ESPELHO RETROVISOR COM 
ANTIENCANDEAMENTO

Este espelho reduz automaticamente o brilho dos 
faróis dos veículos que circulam atrás de si para 
manter uma visão traseira clara e conferir uma 
condução mais segura.

CONTROLO DE ESTABILIDADE ATIVO (ASC)

Se as rodas perderem a aderência em superfícies escorregadias ou em 
viragens, o ASC ajusta automaticamente a potência do motor e ativa os 
travões de forma apropriada em cada roda para manter sempre o carro 
controlado.

Nota:
As capacidades de controlo do ASC são apenas complementares. Conduza com segurança e nunca 
confie exclusivamente nestes sistemas durante a condução. Certifique-se de que utiliza o mesmo 
tipo e tamanho de pneus nas 4 rodas. Não instale qualquer diferencial autoblocante adquirido 
posteriormente no seu veículo. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.

Nota:
A Ajuda ao Arranque em Subidas (HSA) não substitui uma condução segura. Nunca confie 
exclusivamente nesta função ao conduzir em estradas íngremes. O seu veículo pode mover-
se para trás se o pedal do travão for carregado a fundo ou se a estrada for muito íngreme ou 
escorregadia. Esta função não foi concebida para manter o veículo parado em subidas durante 
mais de 2 segundos. Não confie nesta função para manter o veículo imobilizado como alternativa 
a carregar no pedal do travão. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ROBUSTAS

Sem HSA Com HSA

Sem ASC (rodas dianteiras em derrapagem)

Sem ASC (rodas traseiras em derrapagem)



12 13Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário da Rede Mitsubishi Motors.

FUNCÕES EM DESTAQUE

PORTA USB & TOMADA DE 12V

Estão comodamente localizadas na consola 
central, permitindo um fácil acesso assim que 
abre a tampa.

Nota: A Informação exibida varia dependendo do nível de equipamento.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO MMCS (MITSUBISHI MULTI COMMUNICATION SYSTEM)

Este ecrã tátil HD central facilita a navegação e mantém-no claramente informado sobre os dados ECO, tais como o consumo de energia e a autonomia. 
Também apresenta a vista da câmara traseira sempre que fizer marcha-atrás para ajudá-lo.

ROCKFORD FOSGATE® 
PREMIUM SOUND SYSTEM

Aprecie a impressionante qualidade de som do 
novo sistema de áudio desenvolvido em conjunto 
com a Rockford Corporation. Nove altifalantes 
envolvem-no com um som DTS Neural 
Surround™ espetacular.

DTS Neutral Surround™ é uma marca registada DTS, Inc. 

Navegação no painel  
de instrumentos
As instruções de direção  
e distância contribuem  
para uma condução segura.

Indicador de informação ECO
Apresenta os seus valores ECO e outros 
dados relacionados com a condução de 
Veículos Elétricos/PHEV.

Ecrã segmentado
Apresenta em simultâneo e no 
mesmo ecrã informações do mapa, 
de áudio, etc. 

Controlo de qualidade do som
Permite a regulação fácil das 
diversas funções de controlo de som.

Amplo Ecrã HD
Apresenta as informações em alta 
resolução para fácil leitura.

Mapa 3D
Apresenta marcações poligonais 3D em 
mapas de cidade.

INSTYLE NAVI com SEGURANÇA e equipamento opcional / Interior em pele preta

KIT MÃOS LIVRES BLUETOOTH®

Mantenha-se em contacto e conduza com 
segurança com o kit mãos livres. Ligue o seu 
telemóvel compatível com Bluetooth® e o 
marcador ativado por voz permite-lhe fazer 
chamadas enquanto segura no volante.
Nota: A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas 
detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas 
marcas pela MISUBISHI MOTORS CORPORATION é efetuada 
sob licença.
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EQUIPAMENTO EM DESTAQUE

PORTA DA BAGAGEIRA ELÉTRICA

A porta da bagageira pode ser aberta e fechada 
automaticamente com um interruptor localizado 
junto ao banco do condutor. 

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO 
COM FUNÇÃO AUTO HOLD

O travão de estacionamento na consola é fácil 
de ativar através de um interruptor elegante. 
Basta puxar o interruptor para cima para acionar 
o travão de estacionamento ou empurrar o 
interruptor para baixo para soltá-lo. Ao parar num 
semáforo, a função Auto Hold mantém o veículo 
parado mesmo que solte o pedal do travão. Ao 
carregar no acelerador, o travão é solto.

ARRUMAÇÃO PARA O CABO  
DE CARREGAMENTO

O espaço de arrumação por baixo da bagageira 
é ideal para guardar o cabo de carregamento.

SISTEMA DE ARRANQUE SEM CHAVE (KOS)

Quando tem a chave consigo, basta carregar 
num botão no exterior das portas dianteiras ou 
da bagageira para trancar ou destrancar todas 
as portas, incluindo a porta da bagageira. No 
interior, basta pressionar o botão de arranque 
para iniciar o Sistema Plug-in Hibrido EV.

FUNÇÕES ESPECIAIS DO ECRÃ PHEV

O ecrã multi-informação apresenta informações sobre diversas 
funções PHEV, incluindo o indicador de autonomia, indicador de 
percentagem de condução elétrica (EV) e indicador de fluxo de 
energia.

CONTROLO REMOTO MITSUBISHI

Pode utilizar convenientemente o seu smartphone para controlar à 
distância o temporizador de carregamento, reagendar o carregamento 
para o final da noite, quando as tarifas de eletricidade são baixas, 
monitorizar o tempo de carga restante e muito mais. A aplicação 
Controlo Remoto Mitsubishi também permite a ativação imediata ou 
temporizada do arrefecimento ou aquecimento do habitáculo.
Nota: O veículo e o smartphone têm de estar interligados numa rede Wi-Fi. Alguns 
smartphones podem não ser suportados. A função de arrefecimento só pode ser ativada 
remotamente em modelos sem o aquecedor elétrico. O pré-aquecimento requer o 
aquecedor elétrico.

Indicador de 
autonomia

Indicador de 
percentagem de 
condução EV

Indicador de fluxo 
de energia

VOLANTE AQUECIDO 

O volante aquecido permite uma utilização 
mais confortável a baixas temperaturas. O 
seu interruptor de alimentação está localizado 
convenientemente no painel central. 

PÁRA-BRISAS AQUECIDO

Os comandos convenientes para o sistema áudio, 
sistema de telemóvel mãos livres Bluetooth® 
e Monitor Panorâmico (através do botão da 
câmara) encontram-se facilmente acessíveis no 
volante. 

AQUECEDOR ELÉTRICO

O aquecedor elétrico utiliza a bomba de água elétrica para circular a água 
quente e aquecer o habitáculo, mesmo que o motor de combustão não esteja 
em funcionamento como, por exemplo, durante a condução EV (modo elétrico). 
Assim, pode pô-lo em funcionamento de manhã cedo ou durante a noite sem 
incomodar os vizinhos. A temperaturas extremamente baixas, o aquecedor 
elétrico também pode ser utilizado para complementar o calor gerado pelo motor 
de combustão.

Temporizador 
de carrega-
mento

Informações / 
Funcionamento 
do veículo

Temporizador
do ar 
condicionado

Área aquecida

Aquecedor Elétrico

Bomba de Água Válvula de água

Motor de 
CombustãoNúcleo do 

aquecedor

Área aquecida

BOTÃO DE IGNIÇÃOCHAVE INTELIGENTE
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NÍVEL DE EQUIPAMENTO

INTENSE NAVI

• Airbag SRS para condutor e passageiro da frente, airbags laterais e airbags de 
cortina para a 1ª e 2ª filas

• Controlo Ativo de Estabilidade (ASC) com Sistema de Controlo de Tração (TCL)
• Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS)
• Frisos cromados na linha de cintura
• Espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria com indicadores de 

mudança de direção, comando eletrónico, função de desembaciamento e 
rebatimento automático

• Luz de travagem regenerativa em posição elevada
• Interruptor EV
• Volante em pele com quatro raios
• Espelho retrovisor com função automática de antiencandeamento
• Bolsa para óculos
• Iluminação da zona dos pés (condutor e passageiro da frente) e da consola
• Travão de estacionamento elétrico / Travão com função Auto Hold
• Carregador rápido 
• Seletor do nível de travagem regenerativa (tipo patilha)
• Cruise control (incluindo comandos no volante)
• Limitador de velocidade (incluindo comandos no volante)
• Manómetros e mostradores retroiluminados de alto contraste
• Ecrã multi-informação LCD a cores com indicador de pontuação ECO + luz de 

aviso do nível de líquido de lavagem
• Sistema de arranque sem chave (KOS), com duas chaves de arranque sem 

chave (Keyless Operation Keys) e interruptor de alimentação
• Ar condicionado automático bi-zona
• Sensor de chuva
• Luzes automáticas
• Função de rebatimento totalmente plano dos bancos na 1ª e 2ª filas
• Bancos da 2ª fila: função de rebatimento parcial do banco (60:40)
• Vidros escurecidos (porta traseira, terceiro vidro lateral, porta da bagageira)
• Sensores de esquina
• Pneus 225/55R18 e jantes de liga leve 18’’ x 7,0 J
• Controlo remoto Mitsubishi com interruptor de cancelamento de carregamento 

pré-programado
• Aquecedor elétrico 
• Ecrã de áudio com rádio OL/OM/FM, leitor de CD/MP3, 6 altifalantes e monitor/

câmara de auxílio ao estacionamento
• Sistema de navegação MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) com 

rádio OL/OM/FM, leitor de CD/MP3, 6 altifalantes e monitor/câmara de auxílio 
ao estacionamento

Características principais

Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário da Rede Mitsubishi Motors.
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NÍVEL DE EQUIPAMENTO
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NÍVEL DE EQUIPAMENTO

INSTYLE NAVI

• Interruptor da câmara no volante
• Volante aquecido
• Monitor Panorâmico
• Porta da bagageira elétrica
• Bancos dianteiros e traseiros em pele (banco do condutor com regulação 

elétrica de 8 vias, aquecimento dos bancos da frente, bolsas nas costas do 
banco do condutor e passageiro da frente)

• Para-brisas aquecido
• Faróis LED com regulação automática
• Faróis de nevoeiro LED com aros cromados
• Airbag SRS para os joelhos do condutor
• Bancos da frente aquecidos

Características principais (para além do nível INTENSE NAVI)
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NÍVEL DE EQUIPAMENTO
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COR EXTERIOR

Vermelho Orient Metalizado (P26)

Branco Silky Nacarado (W13)

Preto Amethyst Nacarado (X42)

Preto Ruby Nacarado (X40)

Castanho Quartz Metalizado (C06)

Cinzento Titanium Metalizado (U17)

Cinzento Prateado (A31)
NOVA COR
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Cinzento Titanium Metalizado (U17) Grau INTENSE NAVI INSTYLE NAVI 

Bancos
Cor básica Preto Preto Castanho-escuro
Material Alcântara + Pele Preta Pele Pele

Cor exterior
1 Cinzento Prateado   A31 ■ ■ -
2 Vermelho Orient Metalizado  P26 ■ ■ -
3 Preto Ruby Nacarado  X40 ■ ■ ■
4 Castanho Quartz Metalizado  C06 ■ ■ ■
5 Preto Amethyst Nacarado  X42 ■ ■ ■
6 Cinzento Titanium Metalizado  U17 ■ ■ -
7 Branco Silky Nacarado  W13 ■ ■ ■

Nota: As cores mostradas podem diferir ligeiramente das cores reais devido ao processo de impressão. Para conhecer as cores reais, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

■ De série - Não disponível

COR EXTERIOR E MATERIAL DOS BANCOS

TECIDO DOS BANCOS

Alcântara + Pele Preta**Pele preta* Pele castanha*

* Os bancos em pele incluem pele sintética nas partes laterais, traseira e apoio de cabeça (também nas partes laterais do apoio de braço central, apoios de braços das portas e painéis das portas).
** Material funcional que não é demasiado quente nem demasiado frio em climas com temperaturas extremas.
Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário da Rede Mitsubishi Motors.
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Todas as medições em milímetros

VISTAS DIMENSIONAIS
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo INTENSE NAVI / INSTYLE NAVI 
Tração 4WD
Motor 2,0 l
N.º de bancos 5
Código do modelo GG2WXDHHZL6

Motor
Tipo 2,0 litros, 16 válvulas DOHC MIVEC
Cilindrada cm3 1.998
Sistema de injeção ECI-MULTI (injeção eletrónica)
Nível de emissões EURO-6b
Potência máx. (EEC net) kW (cv)/rpm 89 (121)/4500
Binário máx. (EEC net) Nm (kg.m)/rpm 190 (19,4)/4500

Sistema de combustível
Combustível Sem chumbo (95 ou mais octanas)
Capacidade do depósito de combustível litros 45

Bateria e Motores Elétricos
Bateria Tipo Iões de lítio

Tensão total V 300
Capacidade KWh 12

Motor elétrico dianteiro (S61) Potência máx. kW (cv) 60 (82)
Binário Nm (kg.m) 137 (14,0)

Motor elétrico traseiro (Y61) Potência máx. kW (cv) 60 (82)
Binário Nm (kg.m) 195 (19,9)

Tempo de carregamento Normal horas (aprox.) 5*
Rápido min. (aprox.) 25 (até 80% da capacidade)

Desempenho**
Consumo de combustível Ponderado litros/100 km 1,7
CO2 Ponderado g/km 41
Consumo de energia elétrica Ponderado Wh/km 134
Autonomia Elétrica km/carga 54
Capacidade de reboque (com travão) Kg 1.500

Transmissões
Relação de transmissão total Dianteira Motor de combustão 3,425

Motor elétrico 9,663
Traseira Motor elétrico 7,065

Suspensão
À frente MacPherson com barra estabilizadora
Atrás Multi-link com barra estabilizadora

Travões
Dianteira Disco ventilados (2 êmbolos)
Traseira Travões de disco maciços

Direção
Tipo Pinhão e cremalheira com assistência elétrica

Peso
Tara kg 1.935
Peso bruto kg 2.370
Volume da bagageira litros 463

Pneus e Jantes
Pneus (frente e trás) De série 225/55R18
Jantes (frente e trás) Série 18" x 7,0 J em liga leve***

* Com corrente elétrica de 230 V / 10 A. 6,5 horas com corrente elétrica de 230 V / 8 A. 
** Medido pela MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. O desempenho real pode variar em alguns casos.
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

Modelo INTENSE NAVI INSTYLE NAVI

Segurança  
e Proteção

Discos de travão dianteiros ventilados ■ ■
Discos de travão traseiros ■ ■
Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS) com Distribuição Eletrónica da Força de 
Travagem (EBD) ■ ■

Sistema de assistência à travagem (BA) ■ ■
Sistema de prioridade à travagem ■ ■
Sistema de ajuda ao arranque em subidas (HSA) ■ ■
Airbags SRS para condutor e passageiro da frente (com interruptor de desativação 
para o passageiro da frente) ■ ■

Airbags laterais SRS para condutor e passageiro da frente ■ ■
Airbags de cortina SRS para a 1ª e 2ª fila de bancos ■ ■
Airbag SRS de joelhos para condutor ■ ■
Controlo Ativo de Estabilidade (ASC) com Sistema de Controlo de Tração (TCL) ■ ■
Sistema S-AWC (Super All Wheel Control) ■ ■
Cinto de segurança dianteiro ELR de 3 pontos de fixação com limitador de esforço e 
pré-tensor (condutor x1, passageiro da frente x2) ■ ■

Cintos de segurança ELR de 3 pontos de fixação na 2ª fila (x3) ■ ■
Pontos de fixação ISOFIX para cadeira de criança no banco do passageiro da frente 
e 2ª fila de bancos ■ ■

Carroçaria RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) ■ ■
Sistema de Sinalização de Travagem de Emergência (ESS) ■ ■
Monitor Panorâmico ■ ■
Sensores de esquina ■ ■
Interior com proteção da cabeça ■ ■
Trincos das portas traseiras com proteção de crianças ■ ■
City crash provision ■ ■
Imobilizador ■ ■
Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TMPS) ■ ■

Exterior Pneus 225/55R18 e jantes de liga leve 18'' x 7,0 J ■ ■
Frisos cromados na linha de cintura ■ ■
Luz de Stop em LED em posição elevada ■ ■
Espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria com indicadores de mudança 
de direção, comando eletrónico, função de desembaciamento e rebatimento 
automático

■ ■

Luz de travagem regenerativa em posição elevada ■ ■
Barras de tejadilho prateadas ■ ■

Interior Interruptor EV ■ ■
Superfície superior macia do painel de instrumentos e dos painéis das portas da 
frente ■ ■

Volante em pele com quatro raios ■ ■
Coluna de direção com regulação em altura e profundidade ■ ■
Punho da alavanca de mudanças do tipo joystick ■ ■
Botão de bloqueio 4WD na consola do piso ■ ■
Botão "Charge" para carregamento da bateria ■ ■
Botão "Save" para gestão da carga da bateria ■ ■
Seletor de Modo Eco ■ ■
Seletor de vista das câmaras 360º no volante ■ ■
Apoio de braço central com suportes para copos ■ ■
Puxadores das portas interiores cromados ■ ■
Palas de sol para condutor e passageiro da frente com espelho de cortesia com 
tampa e suporte para bilhetes com iluminação ■ ■

Espelho retrovisor com função automática antiencandeamento ■ ■
Bolsa para óculos ■ ■
Suportes de garrafas nas portas (x4) ■ ■
Tomadas de 12 V na consola central e no painel de instrumentos ■ ■
Chapeleira ■ ■
Compartimento de arrumação no piso da bagageira ■ ■
Ganchos para fixar rede de carga (x4) ■ ■
Pegas auxiliares para passageiros (x4) ■ ■

Iluminação interior Iluminação interior com luz para mapa ■ ■
Iluminação nos lugares traseiros ■ ■
Iluminação da bagageira ■ ■
Iluminação no interior da consola central ■ ■
Iluminação LED na zona dos pés (condutor e passageiro da frente) ■ ■
Porta luvas com iluminação interior ■ ■

■ De série - Não disponível
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL
■ De série - Não disponível

Modelo INTENSE NAVI INSTYLE NAVI

Conforto Direção assistida elétrica ■ ■
Travão de estacionamento elétrico ■ ■
Travão com função Auto Hold ■ ■
Carregador normal com cabo de carregamento normal (tipo 2) ■ ■
Carregador rápido ■ ■
Seletor do nível de travagem regenerativa (tipo patilha) ■ ■
Controlo remoto Mitsubishi com interruptor de cancelamento de  
carregamento pré-programado ■ ■

Indicador de fluxo de energia ■ ■
Cruise control (incluindo comandos no volante) ■ ■
Limitador de velocidade (incluindo comandos no volante) ■ ■
Comandos áudio no volante ■ ■
Volante aquecido - ■
Manómetros e mostradores retroiluminados de alto contraste ■ ■
Ecrã multi-informação LCD a cores com indicador de pontuação ECO +  
luz de aviso do nível de líquido de lavagem ■ ■

Sistema de arranque sem chave (KOS), com duas chaves de arranque sem  
chave (Keyless Operation Keys) e interruptor de alimentação ■ ■

Vidros elétricos com proteção contra entalamento e função "one touch"  
no lugar do condutor ■ ■

Ar condicionado automático bi-zona ■ ■
Aquecedor elétrico ■ ■
Saídas traseiras de ar condicionado ■ ■
Sensor de chuva ■ ■
Luzes automáticas ■ ■
Porta da bagageira elétrica - ■
Fecho centralizado das portas ■ ■

Áudio e 
Comunicações

Rádio digital (DAB) ■ ■
Sistema de navegação MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) com rádio 
OL/OM/FM, leitor de CD/MP3, 6 altifalantes e monitor/câmara de auxílio  
ao estacionamento

■ ■

Ecrã de áudio com sistema de som premium Rockford Fosgate® de 710 W,  
rádio OL/OM/FM, leitor de CD/MP3, 9 altifalantes, porta USB (dentro da caixa  
da consola, porta simples) e monitor/câmara de auxílio ao estacionamento

- ■

Kit mãos livres Bluetooth® com comandos nio volante e controlo por voz ■ ■

Bancos Bancos em Pele e Ancântara - Comfort Tech (C-TEC) ■ -
Bancos dianteiros e traseiros em pele (banco do condutor com regulação  
elétrica de 8 vias, aquecimento dos bancos da frente, bolsas nas costas do  
banco do condutor e passageiro da frente)*

- ■

Bancos dianteiros aquecidos - ■
Bancos dianteiros: Banco do condutor regulável em altura ■ ■
Função de rebatimento totalmente plano dos bancos na 1ª e 2ª filas ■ ■
Bancos da 2ª fila: função de rebatimento parcial do banco (60:40) ■ ■

Iluminação e 
Visibilidade

Vidros escurecidos (porta traseira, terceiro vidro lateral, porta da bagageira) ■ ■
Pára-brisas aquecido - ■
Faróis LED com regulação automática ■ ■
Lava-faróis ■ ■
Faróis de nevoeiro LED com aros cromados - ■
Luzes de circulação diurna LED (DRL) ■ ■
Limpa pára-brisas com lâmina plana e sistema de lavagem (2 velocidades / 
intermitente variável) ■ ■

Limpa pára-brisas traseiro intermitente com lavagem ■ ■
Desembaciador do óculo traseiro ■ ■
Luz de nevoeiro traseira ■ ■

* Os bancos em pele incluem pele sintética nas partes laterais, traseira e apoio de cabeça (também nas partes laterais do apoio de braço central, apoios de braços das portas e painéis das portas).
Nota: Rockford Fosgate® e os logótipos associados são marcas registadas da Rockford Corporation nos Estados Unidos e noutros países.A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas 
detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MISUBISHI MOTORS CORPORATION é efetuada sob licença.

AVISO 
•  As pessoas que utilizam pacemakers implantáveis ou desfibriladores automáticos implantáveis devem manter-se afastadas do sistema de arranque sem chave. 

As ondas eletromagnéticas utilizadas no sistema de arranque sem chave podem afetar o funcionamento de pacemakers implantáveis e de desfibriladores automáticos implantáveis.
•  As pessoas que utilizem outros aparelhos médicos elétricos devem consultar o fabricante do aparelho para confirmar o efeito das ondas eletromagnéticas utilizadas pelo sistema de arranque sem chave, 

uma vez que as mesmas podem afetar o seu funcionamento.

Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário da Rede Mitsubishi Motors.
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Algum do equipamento pode variar dependendo do seu país.
Para mais informações, consulte o seu Concessionário da rede  
Mitsubishi Motors. Todos os direitos reservados.

MBP Automóveis de Portugal, S.A.
www.mitsubishi-motors.pt

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
www.mitsubishi-motors.com

RECICLAGEM DE VEÍCULOS ANTIGOS

SERVIÇO PÓS-VENDA EXCECIONAL, PARA UMA CONDUÇÃO TRANQUILA

É nosso dever proteger o ambiente.
A Mitsubishi Motors desenha e fabrica veículos automóveis e 
componentes de elevada qualidade, procurando disponibilizar aos 
nossos clientes veículos com boa durabilidade e os melhores 
serviços de assistência técnica, de forma a manter o seu veículo 
em excelentes condições de circulação. Temos o maior respeito 
pelo ambiente e utilizamos materiais que podem ser reciclados e 
reutilizados após o seu veículo Mitsubishi Motors ter chegado ao 
fim do período de vida útil. Após uma longa vida de utilização, 
recolhemos o seu veículo e efetuamos a sua reciclagem em 
conformidade com a Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de 
Vida e com as disposições legais aplicáveis a nível nacional.

Todos os veículos Mitsubishi Motors (até 3,5 T de Peso Bruto) 
vendidos após 1 de julho de 2002 serão recolhidos do último 
proprietário livres de encargos, num dos locais de recolha 
apropriados, desde que o veículo inclua todos os componentes 
principais e não possua resíduos. A partir de 1 de janeiro de 2007, 
esta norma aplica-se a todos os veículos da Mitsubishi Motors, 

independentemente da data de venda. Está disponível uma rede 
de recolha de veículos em Fim de Vida, de modo a garantir que o 
seu veículo será reciclado de uma forma ecológica. 
Simultaneamente, as formas de reciclagem de componentes e de 
veículos estão em constante estudo e aperfeiçoamento, procurando 
alcançar no futuro percentagens de reciclagem cada vez mais 
elevadas.

A Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de Vida e a recolha 
gratuita de Veículos em Fim de Vida é aplicável em todos os 
estados-membros da União Europeia. A transposição da Diretiva 
Europeia sobre Veículos em Fim de Vida para a legislação de cada 
um dos estados-membros pode ainda não estar efetuada à data de 
impressão da presente publicação.

Consulte a página de Internet www.mitsubishi-motors-europe.com 
e selecione a página correspondente ao seu país de residência, ou 
telefone para o Centro de Apoio ao Cliente da Mitsubishi Motors.

Temos aproximadamente 2500 Pontos de Serviço Autorizados da Mitsubishi 
Motors na Europa, empenhados em ajudá-lo, esteja onde estiver.

SERVIÇO PROFISSIONAL
Até os veículos novos necessitam de manutenção e assistência periódica. 
Não só para garantir a sua mobilidade, mas também a sua segurança e a 
dos seus passageiros. Encontrará nos Pontos de Serviço Autorizados 
Mitsubishi profissionais que utilizam equipamento de diagnóstico 
especializado e peças de origem. Fornecer-lhe-emos antecipadamente 
todas as informações relacionadas com o custo do serviço, para que não 
tenha surpresas desagradáveis na entrega do seu veículo.

PEÇAS GENUÍNAS MITSUBISHI MOTORS
Mesmo as mais pequenas falhas técnicas podem originar acidentes. Por 
isso, todas as Peças Genuínas da Mitsubishi Motors foram desenvolvidas 
e testadas de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade. 
Recomendamos a utilização de Peças Genuínas da Mitsubishi Motors, 
de modo a manter a segurança e integridade do seu veículo e a dos seus 
passageiros. As Peças Genuínas da Mitsubishi Motors estão disponíveis 
em todos os Pontos de Serviço Autorizados Mitsubishi. Temos orgulho 
em obter resultados excelentes nos inquéritos de qualidade do serviço 
Pós-Venda.

GARANTIA GLOBAL – OBVIAMENTE
Todos os veículos Mitsubishi têm a cobertura standard de uma garantia global 
de 5 anos ou até a um máximo de 100 000 km (61 000 milhas), conforme a 
que ocorrer primeiro. A garantia anticorrosão por perfuração protege o seu 
veículo contra corrosão durante os primeiros 12 anos, dependendo do modelo 
adquirido. As estatísticas de fiabilidade dos veículos Mitsubishi são 
irrepreensíveis: No entanto, na eventualidade remota de necessitar de ajuda, 
oferecemos-lhe o cartão MAP. Garantia da Bateria do PHEV com 8 anos ou 
160.000 Km
* Consoante o modelo do veículo e o mercado. Para mais informações, consulte o seu Livro de 
Serviço Mitsubishi

MAP - ASSISTÊNCIA EM VIAGEM GRÁTIS
Para demonstrar o nosso compromisso com a sua 
mobilidade e a confiança que temos na fiabilidade 
dos nossos veículos, receberá um cartão MAP, válido 
por cinco anos, na compra do seu novo Mitsubishi. 
MAP significa “Pacote de Assistência Mitsubishi 
Motors”. Com o cartão MAP a sua mobilidade está 

garantida em mais de 30 países em toda a Europa. Se necessitar de 
assistência na eventualidade de uma avaria, acidente, roubo ou ato de 
vandalismo – esteja onde estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana - 
ligue o número que se encontra no seu cartão e o problema será resolvido 
de imediato. Se for mais grave, o veículo será transportado para o Ponto de 
Serviço Autorizado Mitsubishi mais próximo e ser-lhe-ão disponibilizados 
vários serviços, como hotel, meios de continuação de viagem, um veículo 
de substituição e a repatriação do veículo.

www.youtube.com/MitsubishiMotorsPortugalwww.facebook.com/mitsubishi.pt
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