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OLÁ, 100% ELÉCTRICO
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Desde 1966 que um dos nossos grandes objectivos tem sido a investigação e desenvolvimento de 
veículos totalmente eléctricos. Conheça agora o i-MiEV, um passo à frente em tecnologia. Totalmente 
eléctrico e sem emissões de CO2 o i-MiEV oferece uma condução divertida e, ao mesmo tempo, 
limpa para o meio ambiente. Esta é a nossa visão para um futuro verde e sustentável – prepare-se 
para começar a carregar os próximos 100 anos.

ADEUS COMBUSTÍVEIS

CARREGANDO O FUTURO



ESCOLHA INTELIGENTE



0,80€  /100km*
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/100km*
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€€

Boas notícias para o planeta e para as suas economias. Escolha um veículo 100% eléctrico e dispense combustíveis 
fósseis com as consequentes idas à bomba. O i-MiEV acredita na conservação dos recursos do planeta e dos seus 
também.

ECONÓMICO, ECOLÓGICO, i-MiEV

*Medido pelo NEDC - New European Driving Cycle (Novo Ciclo de Condução Europeu). A autonomia pode 
variar de acordo com o estilo de condução, condições do piso, utilização do ar condicionado ou do 
aquecimento, etc. O  custo real poderá variar de acordo com a tarifa eléctrica contratada.

 Dados: €0,0742 / kWh (tarifa EDP em Dezembro de 2010).

UMA NOVA FORMA DE ENERGIA

Composta por 88 células, o conjunto de baterias de iões de lítio de alta densidade 
do i-MiEV oferece uma autonomia de 150 km* por carga. Poderá percorrer 100 km 
por apenas €1,23 se utilizar as tarifas de electricidade bi-horárias e fazendo os 
carregamentos em horário nocturno. É hora de dizer adeus aos combustíveis fósseis 
e dar as boas vindas à condução do futuro.

O PLANETA AGRADECE-LHE

O i-MiEV é 100% eléctrico e por isso não produz gases poluentes. 
É uma equação simples – zero poluição é igual a zero CO2 libertado 
na atmosfera.



VISÃO DE FUTURO
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Comprimento total

Distância entre eixos

PEQUENO E ESTÁVEL

O i-MiEV tem apenas 3.475 mm de comprimento, o que o torna atraente e ideal 
para andar na cidade. Os pequenos prolongamentos dos pára-choques dianteiros 
e traseiros dão-lhe um estilo exclusivo e futurista. Os pneus de 15”, a distância 
entre eixos de 2.550 mm, bem como o layout do “mid-ship” traseiro,  fazem 
com que o equilíbrio e a estabilidade geral sejam maximizadas, permitindo-
lhe viajar com confiança onde quer que vá. As baterias estão colocadas sob o 
piso, baixando o centro de gravidade e tornando o seu comportamento mais 
suave, como o de um carro de luxo.

COMPACTO, ÚNICO, i-MiEV

Raio de Viragem 
Mínimo

DÊ A VOLTA

Com um raio de viragem mínimo de 
apenas 4,5 m o i-MiEV não tem 
problemas de estacionamento em 
espaços estreitos ou apertados, o que 
o torna perfeito para a cidade.

O NOVO “LOOK”

Já viu o futuro dos VE? Basta seguir 
as formas do i- MiEV, bem como o seu 
sentido de responsabilidade por um 
futuro verde e sustentável… e lá está 
ele. Descubra o carro com um “toque” 
humano.



ESPAÇO ZEN
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Ruído do motor

Lugares

SUAVE, CALMANTE, i-MiEV
Não perca tempo a comparar o motor eléctrico do i-MiEV com um a 
gasolina. Este é suave e silencioso, mesmo em aceleração e não produz 
vibrações quando parado. Enquanto isso, a caixa de velocidades elimina 
os solavancos das tradicionais passagens de mudança, para uma 
aceleração contínua. Todos sentirão o conforto a bordo.

PARTILHE A DIVERSÃO

O tejadilho, a distância entre eixos e o layout 
interior, permitem todo o conforto e diversão 
a quatro a bordo do i-MiEV.

LEVE TUDO CONSIGO

Mesmo com quatro pessoas a bordo o i-MiEV 
oferece 235 litros de espaço de carga. Com 
os bancos traseiros rebatidos esse espaço 
aumenta para uns impressionantes 860 litros.

Nota: O sistema de navegação apresentado é opcional. A Mitsubishi reserva-
se no direito de alterar as especificações sem aviso prévio. iPod é uma marca 
registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e outros países.

PAINEL DE INSTRUMENTOS INTUÍTIVO

O seu design distinto pode parecer futurista, mas tudo no 
seu interior foi cuidadosamente pensado. Dos suportes 
para copos aos compartimentos para utilidades, passando 
pela disposição vertical dos comandos do ar condicionado, 
tudo no painel de instrumentos do i-MIEV foi desenhado 
para tornar o seu uso muito simples.

Ruído do motor

Lugares



VIAGEM SEGURA
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•	Sistema	de	Gestão	das	Baterias
•	Sistema	de	Controlo	de	 

Alta-Voltagem
•	Estimativa	de	Autonomia
•	Controlo	Activo	de	Estabilidade
•	Sistema	de	Prevalência 

à Travagem

•	Controlo	de	Travagem	
Regenerativa

•	Controlo	de	Poupança	de	
Energia

•	Controlo	de	Arranque	Suave
•		Estimativa	do	Nível	de	Energia	 

da Bateria

SEGURANÇA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORTO

Painel de instrumentos

Carregador standard

Carregador de bordo

Conversor DC/DC

Bateria de tracção

Compressor de A/C Aquecimento

Ligação de carregamento rápido

Unidade de gestão da bateria

A/C
ECU

EPS

Acelerador Motor

TransmissãoTravão

Selector de 
velocidades
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Bomba de servo 
freio a vácuo

Conversor DC/DC

Compressor de A/C

Motor

Bomba de servo
freio a vácuo

Sistema Operativo MiEV, a inteligência por detrás do i-MiEV
A	próxima	geração	de	gestão	de	veículos	eléctricos	tem	um	nome:	Sistema	Operativo	MiEV.	Desempenhando	tarefas	
vitais tais como monitorizar o estado da bateria e da recuperação de energia proveniente da função de travagem 
regenerativa,	bem	como	assegurar	uma	condução	suave	e	poderosa,	o	Sistema	Operativo	MiEV	aumenta	a	segurança,	o	
conforto	e	a	eficiência	energética.	O	i-MiEV	foi	aclamado	com	o	prémio	de	“Tecnologia	Mais	Avançada”	na	decisão	
final do “Carro do Ano Japão 2009-2010”.

REGENERE ENERGIA ENQUANTO TRAVA 

A função de travagem regenerativa tem início no momento em que retira o pé do pedal do acelerador, acumulando energia 
cinética na bateria de tracção. A quantidade de energia acumulada depende da desaceleração, a qual é determinada 
pela posição de caixa de velocidades. Para além disso, quando pressiona o pedal do travão, o poder da travagem 
regenerativa aumenta. A função de travagem regenerativa é eficaz para aumentar a autonomia do i-MiEV.

EVOLUIDO, SEGURO, i-MiEV

Posição D
Proporciona um poder de 
travagem regenerativa 
standard em condições 
citadinas.

Posição B
Proporciona um maior poder 
de travagem regenerativa em 
descidas.

Posição C
Proporciona um menor poder de 
travagem regenerativa para uma 
viagem mais confortável e sem 
solavancos.

Não utilizando ASC com TCL

Utilizando ASC com TCL

ASC

TCL

O CONTROLO ACTIVO DE ESTABILIDADE COM CONTROLO DE TRACÇÃO 
MANTÉM O I-MIEV NA ROTA CORRECTA.

Quando surge a necessidade de evitar um obstáculo, o Controlo Activo 
de	Estabilidade	(ASC),	controlado	pelo	Sistema	Operativo	MiEV,	minimiza	
movimentos instáveis aumentando a precisão da manobra. Em condições 
de	piso	escorregadio,	o	Sistema	de	Controlo	de	Tracção	(TCL)	diminui	o	
deslize da tracção de forma a melhorar a estabilidade da aceleração. 
Devido ao facto do Controlo Activo de Estabilidade com Controlo de 
Tracção se encontrar optimizado para os veículos eléctricos, este ainda 
contribui mais para a obtenção de estabilidade aquando da travagem 
regenerativa.
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Horas Min.

N.m

km/h

km*

Equipado com uma ligação convencional para uma carga completa em 6h através de uma tomada eléctrica, e uma ligação 
de carregamento rápido para 80% da carga em 30 minutos, em estações de carregamento rápido. Carregar o i-MiEV em 
casa ou na cidade é tão simples como ligar um cabo.

Carregamento Normal Carregamento Rápido

SISTEMA DE CARREGAMENTO DE 2 VIAS

O	motor	síncrono	de	magneto	permanente	é	leve,	compacto	e	combina	uma	alta	eficiência	com	uma	aceleração	
surpreendentemente forte e linear para uma fácil passagem de energia, enquanto que a tracção traseira melhora o 
comportamento. Produzindo um máximo de 180 N.m de binário e atingindo uma velocidade máxima de 130km/h, o i-MiEV 
nunca é lento a responder aos seus desejos.

80% DO CARREGAMENTO EM 30 MINUTOS

O tempo de carga rápida com o máximo de 125A 
e/ou 50kW, pode diferir dependendo de condições, 
tais como a temperatura exterior.

6 HORAS PARA CARREGAMENTO COMPLETO

O tempo de carga normal com AC230V, 16A 
com o indicador de aviso de baixa energia 
ligado, pode diferir consoante o país.

FUNCIONAMENTO SUAVE E PODEROSO

COLT (1.1 MPI)

180 N.m

Binário Máximo

Velocidade 
Máxima

POSIÇÕES DE CAIXA POSSÍVEIS

ESCOLHA A MUDANÇA CORRECTA

Para uma condução citadina escolha a posição 
D, proporcionando-lhe um poder de travagem 
regenerativa linear. Para descidas íngremes 
escolha a posição B, onde o poder de travagem 
regenerativa é maior. A posição C deverá ser 
usada quando pretende uma condução mais 
confortável, sem grande poder de travagem 
regenerativa. Independentemente da mudança 
engrenada, o recarregamento da bateria começa 
assim que larga o acelerador ou quando aplica 
pressão no travão, aumentando a autonomia.

Autonomia por 
Carregamento Único

*Medido pela NEDC , New European Driving Cycle  (Novo 
Ciclo de Condução Europeu). A autonomia pode variar 
de acordo com o estilo de condução, condições da 
estrada e uso de ar condicionado ou aquecimento, 
etc.

LIGUE-SE E SIGA EM FRENTE

Com a carga máxima, o i-MiEV tem uma 
autonomia de 150km – perfeita para o seu 
percurso do dia-a-dia ou para realizar 
tarefas pela cidade.

Nota: As estações de carregamento rápido podem não estar 
disponíveis em alguns países. Por favor consulte o seu 
concessionário/distribuídor Mitsubishi para mais informações. 

Horas Min.

N.m

km/h

km*

Alto

Binário
(N.m)

Baixa

Baixa Velocidade (rpm) Alto
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Airbags

Mais do que uma montra de responsabilidade ambiental e prazer de condução, o i-MIEV também oferece um sem número 
de equipamentos de segurança para maior conforto e fiabilidade.

INOVAÇÃO NA SEGURANÇA DAS BATERIAS

As baterias do i-MIEV são colocadas num 
compartimento resistente à água, localizado 
entre a estrutura da carroçaria e dentro de uma 
moldura em forma de berço, para protecção contra 
todos os tipos de estragos.

PROTECÇÃO CONTRA IMPACTO

Um	total	de	seis	airbags	SRS	ajudam	a	proteger	
o condutor e os passageiros em caso de 
colisão.

CONSTRUÇÃO REFORÇADA

A	 construção	 exclusiva	Mitsubishi	 RISE	
(Reinforced	Impact	Safety	Evolution),	concebida	
para interligar os elementos estruturais, absorve 
o impacto ao mesmo tempo que garante uma 
estrutura rígida para os ocupantes em caso de 
colisão.

VIAJE EM SEGURANÇA

Nota: Pack de baterias apresentado corresponde aos mercados 
com volante à direita.

Airbags

C
ha

rg
e

Eco / Power

CONTROLE TUDO COM APENAS UM OLHAR

Tudo o que precisa de saber está à sua frente: à esquerda tem o nível de energia, indica a posição do selector da caixa 
e avisa da necessidade de carregar a bateria. Do lado direito encontra-se o indicador de autonomia, apresenta a 
distância percorrida, quilómetros parciais, avisos dos intervalos de manutenção e outras informações úteis.

INDICADORES

 • Quilómetros totais percorridos
 • Quilómetros parciais A
 • Quilómetros parciais B
 • Controlo de iluminação dos indicadores
 • Avisador de intervalos de manutenção 
(distância a percorrer até ao próximo serviço)

 • Avisador de intervalos de manutenção  
(número de meses até ao próximo serviço)

 • Indicador de autonomia

SINAL AVISADOR DE BAIXA ENERGIA

Quando a carga da bateria está próxima de 
zero, o sinal avisador de baixa energia 
ilumina-se para o alertar. De forma a poupar 
energia a ventilação continuará disponível, 
mas o ar condicionado desligar-se-á.

INDICADOR DE NÍVEL DE ENERGIA COM 
INDICADOR DE AVISO DE BAIXA ENERGIA

Quando a bateria atinge apenas 1/8 da sua 
capacidade o indicador de aviso de baixa 
energia pisca, alertando-o para a necessidade 
de proceder ao seu carregamento.

ZONAS ECO E DE RECARGA

Mantendo a velocidade na Zona Eco ajudará 
a aumentar a autonomia do i-MiEV. Quando 
está na Zona de Recarga, o indicador informa-o 
de que a bateria está a ser recarregada.

Iluminado para melhor visibilidade.



Cores

CORES EXTERIORES E TECIDO DOS BANCOS

Cores

TECIDO PRETO

VERMELHO	(S)	/	BRANCO	FROST	(S)	[R4W]
Nota: Dois tons disponíveis com custo extra.

BRANCO	FROST	(S)	[W37]

PRATA	COOL	(M)	[A31]

AZUL	OCEAN	(M)	[D12]

CINZENTO	TITANIUM	(M)	[U17]

PRETO	AMETHYST	(P)	[X42]

VERMELHO	RASPBERRY	(P)	[P39]

Nota: As cores apresentadas podem diferir ligeiramente das 
reais devido ao processo de impressão. Por favor consulte o 
seu concessionário Mitsubishi Motors.
(M)	Metálico	(P)	Perlado	(S)	Sólido

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Faróis traseiros em LEDJantes de liga leve de 15’’

Limpa pára-brisas único Bancos traseiros rebatíveis 50:50Luzes de nevoeiro frontais com luzes de 
presença diurnas 

Cabo de recarga padrão com CCID*

 • Carregador standard com CCID* (Dispositivo de Interrupção do 
Circuito de Carga; ligação na lateral traseira direita)

 • Função	de	carga	rápida	(ligação	na	lateral	traseira	esquerda)
 • Indicador do nível de energia
 • Sistema	de	travagem	regenerativo
 • ABS	(Sistema	de	Travagem	Anti-Bloqueio)	com	EBD	(Distribuição	
Electrónica	da	Força	de	Travagem)

 • Controlo	Activo	de	Estabilidade	(ASC)	com	Controlo	de	Tracção	(TCL)
 • Estrutura	reforçada	RISE
 • Jantes de liga leve de 15’’
 • Faróis	de	halogéneo

 • Luzes	de	nevoeiro	frontais	com	luzes	de	presença	diurnas
 • Faróis	traseiros	em	LED
 • Vidros escurecidos
 • Espelhos à cor da carroçaria (para cor única exterior) com 
desembaciador

 • Banco do condutor aquecido
 • 6	airbags	SRS
 • Forro	do	punho	da	caixa	de	velocidades	e	do	volante	em	pele
 • Direcção assistida eléctrica
 • Ar Condicionado manual

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Nota: As especificações podem variar sem aviso prévio. Para informação mais detalhada por favor consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors. 
*A ficha pode variar conforme o país.
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MODELO i-MiEV
TRACÇÃO 2WD
DIMENSÕES
E	PESOS

Comprimento total mm 3.475
Largura	total mm 1.475
Altura total mm 1.610
Distância entre eixos mm 2.550
Largura	
de vias

Dianteira mm 1.310
Traseira mm 1.270

Distância ao solo mm 150
Comprimento interior mm 1.790
Largura	interior mm 1.270
Altura interior mm 1.250
Tara kg 1.110
Peso bruto kg 1.450
Lotação lugares 4

PERFORMANCE Consumo de energia 
eléctrica (NEDC)*1

Wh/km 135

Autonomia (NEDC)*1 km 150
Velocidade máxima km/h 130
Aceleração (0-100km/h) sec. 15,9
Raio de viragem mínimo m 4,5

MOTOR Modelo Y4F1
Potência	nominal*2 kW 35
Potência	máxima*3 kW/rpm 49/2.500 - 8.000
Binário máximo N.m/rpm 180/0 - 2.000

TEMPO	DE	CARGA Carregamento normal  
(AC 230V monofásica)*4

16A Aprox. 6 hrs.
13A Aprox. 7 hrs.
10A Aprox. 8 hrs.

Carregamento rápido*5 Aprox. 30 min.
BATERIAS	DE	
TRACÇÃO

Tipo Baterias de iões de lítio
Voltagem V 330
Consumo da bateria kWh 16

TRANSMISSÃO Relação final 6,066

DIRECÇÃO Tipo Pinhão e cremalheira
(assistida electricamente)

SUSPENSÃO Dianteira McPherson com molas helicoidais
Traseira Dion de 3 tirantes

TRAVÕES Dianteiros Discos ventilados
Traseiros Tambores

PNEUS	(de	baixo	
atrito)

Dianteiros 145/65R15
Traseiros 175/55R15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VISTAS DIMENSIONAIS

ATENÇÃO
Carga normal
Inicie o processo de carga ligando simplesmente a ficha do cabo de carga a uma tomada. O processo de recarga pára automaticamente quando a bateria está cheia.
 
Avisos:
Durante a carga, o cabo transmite de forma constante, durante um dado período de tempo, o valor máximo descrito no rótulo do CCID. Deve assegurar-se de que a tomada e a 
rede	eléctrica	caseira	obedecem	aos	últimos	padrões	eléctricos,	regulamentações	e	procedimentos	de	segurança.	Se	não	tem	a	certeza	acerca	da	compatibilidade	de	uma	
tomada eléctrica, por favor contacte um electricista qualificado para que o mesmo possa verificar se a sua casa cumpre os padrões eléctricos actuais.
 
Procedimentos gerais:
Carregue apenas após instalar os seguintes componentes:
- Um circuito dedicado a veículos eléctricos
- Um dijuntor parcial no quadro de distribuição eléctrica e para o circuito dedicado a veículos eléctricos
- Uma tomada de carga à prova de água

Carregue sempre com o carregador de origem e numa tomada com fio de terra.
Não use um conversor/adaptador ou uma extensão eléctrica.
Não ligue a uma fonte de energia eléctrica com corrente alternada trifásica ou monofásica classificada abaixo de AC250V.
Para mais informação contacte o seu concessionário/distribuidor.
 
Carga rápida
O	i-MIEV	pode	ser	recarregado	utilizando	um	carregador	rápido,	certificado	pelo	CHAdeMO,	em	pouco	tempo	(80%	da	bateria	em	
aproximadamente 30 minutos a 50kW). As estações de carregamento rápido podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor 
consulte o seu concessionário/distribuídor Mitsubishi para mais informações.
 
Avisos:
O carregador rápido não está incluído no veículo.
Não	use	qualquer	carregador	rápido	que	não	seja	certificado	pela	Associação	CHAdeMO*.
*	A	Associação	CHAdeMO	foi	estabelecida	em	Março	de	2010	com	o	objectivo	de	uniformizar	internacionalmente	o	protocolo	de	carga	
eléctrica	CHAdeMO	e	promover	a	instalação	de	carregadores	rápidos	para	os	veículos	eléctricos.	Os	membros	desta	associação	
abrange fabricantes automóveis, incluindo a Mitsubishi Motors, fabricantes de carregadores rápidos e companhias eléctricas.

Os carregadores rápidos certificados 
possuem	o	logo	CHAdeMO.

*1 NEDC significa New European Driving Cycle (Novo Ciclo de Condução Europeu). Consumo de energia eléctrica oficial e autonomia de condução  
com carga simples conforme a norma ECE R101.

*2	Corresponde	à	"Potência	Máxima	em	30	minutos",	certificada	pela	norma	ECE	R85.
*3	Corresponde	à	"Potência	Máxima	Líquida"	certificada	pela	norma	ECE	R85.
*4 Carga máxima do indicador de bateria fraca. Temperaturas baixas podem aumentar o tempo de carga.
*5 Aproximadamente 80% da capacidade máxima a partir do indicador de bateria fraca. Temperaturas baixas podem aumentar o tempo de carga.

Nota: As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para informação mais detalhada.

Todas as medidas em milímetros
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A nossa assinatura Drive@earth é o caminho para novas e inovadoras 
direcções na forma como queremos abordar os próximos 100 anos. 
O nosso objetivo é a busca constante da harmonia entre o prazer de 
condução e as preocupações ambientais. A criação de um futuro verde 
e sustentável é uma responsabilidade que todos partilhamos e, nós 
na Mitsubishi, estamos orgulhosos de o liderar.

Olá futuro verde e sustentável

11	PRT	402909	Novembro	’10.	Impresso	na	Holanda

A informação apresentada neste catálogo não é vinculativa e pode diferir para os modelos comercializados 
na	aparência	e	disponibilidade.	Aconselhamos	por	isso	a	visita	ao	seu	Concessionário	Mitsubishi	Motors	
para informação mais detalhada.

Mitsubishi Motors de Portugal, S.A.
www.mitsubishi-motors.pt

RECICLAGEM DE VEÍCULOS ANTIGOS 

É nosso dever proteger o ambiente 
A Mitsubishi desenha e fabrica veículos automóveis e 
componentes de grande qualidade, procurando disponibilizar 
aos seus clientes automóveis 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, o seu veículo é recolhido 
e reciclado de acordo com a Directiva Europeia sobre os 
Veículos em fim de vida e disposições legais aplicáveis a 
nível nacional.
 
Todos	os	veículos	Mitsubishi	(até	3,5	t	GVW)	vendidos	após	
1 de Julho de 2002 serão recolhidos livre de encargos para 
o último proprietário, num dos locais de recolha indicados, 
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 respectiva data de venda. 
Está	disponível	uma	rede	de	recolha	dos	veículos	em	Fim	de	
Vida de forma a assegurar que o seu veículo será reciclado 
de	uma	forma	ecológica.	Simultaneamente,	as	formas	de	
reciclagem de peças e de veículos estão em constante estudo 
e aperfeiçoamento, procurando alcançar no futuro percentagens 
de veículos reciclados cada vez mais elevadas.
 
A	Directiva	Europeia	sobre	Veículos	em	Fim	de	Vida	e	Recolha	
Gratuita	de	Veículos	em	Fim	de	Vida	é	aplicável	em	todos	
os estados membros da União Europeia. A transposição da 
Directiva	Europeia	sobre	Veículos	em	Fim	de	Vida	para	a	
legislação portuguesa já foi feita.
 
Para mais detalhes, consulte o site www.mitsubishi-motors-
europe.com	e	seleccione	o	site	do	seu	país	de	residência,	ou	
telefone para o Centro de Apoio ao Cliente Mitsubishi.

APÓS VENDA EXCEPCIONAL PARA UMA CONDUÇÃO TRANQUILA
 
Mais	de	2.500	Pontos	de	Serviço	Autorizados	Mitsubishi	na	Europa	
empenhados em ajudá-lo, esteja onde estiver.
 
SERVIÇO PROFISSIONAL
Até os veículos novos necessitam de manutenção periódica, não só 
para garantir a sua mobilidade, mas também a sua segurança e a dos 
seus	passageiros.	Nos	Pontos	de	Serviço	Autorizados	Mitsubishi	
encontra profissionais que utilizam equipamento de diagnóstico 
específico	e	Peças	Genuínas	Mitsubishi.	Nos	nossos	centros,	
fornecemos antecipadamente todas as informações relacionadas 
com o custo do serviço, para que não tenha surpresas desagradáveis 
no acto de entrega do seu veículo.
 
PEÇAS GENUÍNAS MITSUBISHI MOTORS 
Mesmo pequenas falhas técnicas, podem originar acidentes. Por 
isso,	todas	as	Peças	Genuínas	Mitsubishi	Motors	são	desenvolvidas	
e testadas de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade. 
Recomendamos	a	utilização	de	Peças	Genuínas	Mitsubishi,	de	
modo a manter a segurança e integridade tanto do seu veículo 
como	dos	seus	passageiros.	As	Peças	Genuínas	Mitsubishi	estão	
disponíveis	em	todos	os	Pontos	de	Serviço	Autorizados	Mitsubishi.	
A Mitsubishi Motors orgulha-se de obter resultados excelentes nos 
inquéritos de qualidade do Após Venda.
 
GARANTIA TRANSPARENTE 
Todos os veículos novos Mitsubishi estão cobertos por uma garantia 
total de 3 anos ou 100.000km (conforme a que ocorrer primeiro). A 
garantia anti-corrosão e anti-perfuração protege o seu veículo de 
6 a 12 anos, dependendo do modelo. As estatísticas de fiabilidade 
dos veículos Mitsubishi são irrepreensíveis, no entanto na 
eventualidade remota de necessitar de ajuda, a Mitsubishi oferece-
lhe o MAP.
 

MAP – ASSISTÊNCIA EM VIAGEM GRÁTIS 
Com o objectivo de demonstrar o nosso 
compromisso com a sua mobilidade e a 
confiança que temos nos nossos veículos, 
oferecemos	um	cartão	MAP	válido	por	 três	
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	na	Europa.	Se	necessitar	de	assistência	devido	a	
uma avaria, acidente, roubo ou acto de vandalismo – ligue o número 
que se encontra no seu cartão e o problema será tratado. A nossa 
assistência	está	disponível	24	horas	por	dia,	7	dias	por	semana.	
Em caso de imobilização do veículo, o mesmo será transportado 
para	o	Ponto	de	Serviço	Autorizado	Mitsubishi	mais	próximo,	sendo	
activados os seguintes serviços: hotel, veículo de substituição, 
meios	de	continuação	de	viagem	ou	repatriação	do	veículo.	Se	
continuar a realizar a manutenção do seu veículo nos Pontos de 
Serviço	Autorizados	Mitsubishi	depois	dos	primeiros	três	anos,	a	
sua mobilidade será garantida por mais um ano ou até à próxima 
revisão ou reparação (conforme o que ocorrer primeiro). Esta oferta 
prolonga-se até o veículo completar 10 anos de idade.
 
DRIVESTYLE
Acessórios da Mitsubishi Motors – tudo para uma “Condução com 
Estilo”. Estes acessórios são perfeitos para personalizar o seu 
veículo.	Combinação	do	estilo	com	a	emoção.	DriveStyle	realça	
a individualidade do seu veículo. “Drivestyle” abrange todas as 
necessidades do seu veículo: champô, gel de polimento de jantes, 
loção de habitáculo, produtos de tratamento de peles, líquido 
de remoção de insectos, limpa vidros – todos eles produzidos 
utilizando novas fórmulas concebidas especialmente para o seu 
Mitsubishi. Estes produtos garantem que o seu veículo se mantenha 
como novo com o passar dos anos.
 
Consulte a brochura que contém informações mais detalhadas dos 
produtos para melhor cuidar do seu veículo nos seus Pontos de 
Serviço	Autorizados	ou	Concessionário	Mitsubishi.


