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 Дефлектор капота  
CC / DC
MZ331492

 Накладка під передній бампер 
CC / DC
Хром. MZ331341

ЕКСТЕР'ЄР

 Комплект накладок на двері
  DC 
Хром. MZ330737

 Накладка на передній бампер. Чорний.
CC / DC
MZ331339

 Накладка на передній бампер. Сірий.
CC / DC
MZ331340

 Комплект накладок на двері
CC 
Пофарбований у колір кузова.
Номери деталей див. у довідковому переліку.
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 Колісні гайки 
з секретом для 
легкосплавних 
колісних дисків  
CC / DC
MZ313736

 Легкосплавний диск, 
16''    
CC / DC
4250C994*
Рекомендований розмір шини - 
245/70R16.

 Легкосплавний диск, 
18”   
CC / DC
MZ331343
Рекомендований розмір шини - 
265/60R18. 

Включаючи центральний 
ковпачок та ніпель.

 Легкосплавний диск, 
18”   
CC / DC
4250F647* 
Рекомендований розмір шини - 
265/60R18. 

*  За винятком центрального ковпачка
та колісних гайок. Для отримання
детальної інформації  щодо сумісності 
дисків з вашим автомобілем звертайтесь 
до найближчого дилера.

КОЛІСНІ ДИСКИ
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ІНТЕР'ЄР. 
КОМФОРТ.

 Комплект гумових килимків 
CC / DC
Для передніх і задніх сидінь. 
Номери деталей див. у довідковому 
переліку.

 Комплект текстильних 
килимків
CC / DC
Класичний та елегантний стиль. 
Для передніх і задніх сидінь.  
Номери деталей див. у довідковому 
переліку.

 Накладки на пороги (передні та задні), комплект із 4 шт.  
 DC 

Нержавіюча сталь. MZ330752 Ручка на важіль коробки передач 
 DC 

Тільки для автомобілів з АКПП. 
MZ330889 Накладки на пороги, комплект із 6 шт. 

 CC 
Нержавіюча сталь. MZ330753 (не зображено)
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Багатофункціональна GPS-навігація 
(Smartphone-link) – MGN  

Apple CarPlay:
Користуйтесь iPhone у безпечному режимі під час руху, 
насолоджуючись функціями вашого смартфона, які відображаються 
та керуються на екрані навігації. 
•  Використовуючи мапи Apple Maps, знаходьте улюблені місця

та отримуйте оновлену інформацію безпосередньо з Інтернету
•  Здійснюйте телефонні дзвінки, надсилайте та отримуйте

повідомлення
•  Слухайте музику, збережену на вашому iPhone, або користуйтесь

потоковим сервісом ваших улюблених аудіо-застосунків Apple 
CarPlay!

•  Користуйтесь безпечними програмами під час керування
автомобілем

•  Усіма з перелічених функцій можна безпечно керувати
за допомогою Siri

ГНУЧКІСТЬ НА ВАШОМУ БОЦІ
•  Здійснюйте навігацію за

допомогою вбудованої
навігаційної функції TomTom або
зі смартфону - вибір за вами!

•  Насолоджуватись музикою можна
по-різному: CD, USB-накопичувач
або пристрій Bluetooth®. Крім
того, ви можете скористатись
власним смартфоном, щоб
програвати медіа-файли.

З'ЄДНАННЯ
•  Android AutoTM

(за умови доступності)
•  Apple CarPlay 

(за умови доступності)
•  Функціями можна керувати

за допомогою перемикачів на
кермі (за умови наявності)•
 Профіль Bluetooth®

HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Представляємо нову оригінальну навігаційну систему 
з технологією Smartphone Link 
ОСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗВ'ЯЗКУ

iPhone, Siri та Apple CarPlay є торговельними марками Apple Inc, що
зареєстровані у США та інших країнах. 

ANDROID AUTO
Android Auto дозволяє користуватися кращими функціями 
вашого смартфона під час безпечного водіння. На екрані навігації 
відображаються найважливіші застосунки вашого смартфона.
•  Отримуйте пропозиції та оновлення в режимі реального часу

під час навігації за допомогою Google MapsTM

• Керуйте дзвінками та повідомленнями легко
•  Програвайте свої улюблені пісні за допомогою застосунків або

з Інтернету
•  Android Auto підтримує лише використання застосунків, які

гарантують  безпечний рух
•  Отримайте доступ до голосових функцій для спілкування через

GoogleTM

Android Auto та Google є торговельними марками Google Inc. * Відсутня мапа Туреччини та заморських територій Франції (крім князівства
Монако).

МЕДІА
•  MP3/OGG/WMA на USB
•  Вбудований Bluetooth®

•  Вбудований CD/DVD-плеєр
•  Доступність iPod/iPhone
•  DAB+ (за умови доступності)

НАВІГАЦІЯ
•  Повне покриття системою

TomTom Європи: вбудована
SD-карта від виробника*

ДИСПЛЕЙ І ДИЗАЙН
•  Рідкокристалічний 

TFT-дисплей 6,5“ WVGA
•  Сенсорна панель 

800 x 480 пікс. – керування
одним дотиком

ТЕЛЕФОН
•  Телефонний зв'язок через

Bluetooth® – пристрої
від різних виробників
можуть бути пов'язані
за допомогою технології
Bluetooth®

Bluetooth® є зареєстрованою торговельною маркою Bluetooth SIG Inc.

 Система навігації DC/CC
Номери деталей див. у довідковому переліку.

USB

МУЛЬТИМЕДІЙНА 
РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
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 Захист трансмісії
CC / DC
Товщина 2 мм.  
Номери деталей див. у довідковому 
переліку.

БЕЗПЕКА 
І ЗАХИСТ

 Лакофарбові вироби 
CC / DC
Номери деталей див. у довідковому 
переліку.

 Аварійний молоток Lifehammer®

CC / DC 
 MME50557B

 Захисний жилет
CC / DC 

 MME50722

 Дитячі автокрісла
   CC / DC
Номери деталей див. у довідковому 
переліку.

 Знак аварійної зупинки
CC / DC 

 MZ312957
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 Бокс вантажного відділення преміум-класу 
з боковими вікнами, що розкриваються вгору
DC 

• Інтегрований з центральним замком автомобіля
• Відкривання одним дотиком
• Автоматичне світлодіодне внутрішнє освітлення
• Переднє розсувне вікно для вентиляції
• Елегантний спойлер
• Низькопрофільні рейлінги

 Бокс вантажного відділення з боковими вікнами, 
що розкриваються вгору
DC

• Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення
на батарейках

• Переднє розсувне вікно для вентиляції

 Бокс вантажного відділення з розсувними боковими 
вікнами
DC

• Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення
на батарейках

• Класичний спойлер

 Бокс вантажного відділення без бокових вікон
 DC

• Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення на
батарейках

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ДОЗВІЛЛЯ

Набір захисту від затікання води (не зображено)
DC  
MZ315095 
Набір захисту від затікання води розроблений, щоб зменшити 
ймовірність потрапляння води у вантажне відділення з 
встановленими боксом або кришкою вантажного відділення. 1514

Оригінальні бокси вантажного відділення Mitsubishi Motors доступні в усіх кольорах кузовів. Номери деталей див. у довідковому переліку. 
Оригінальні бокси вантажного відділення повністю сумісні лише з оригінальними піддонами вантажного відділення Mitsubishi Motors без заходу на 
борти. 

1514



 Бокс вантажного відділення з боковими вікнами, 
що розкриваються вгору
CC

• Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення на батарейках
• Переднє розсувне вікно для вентиляції
• Класичний спойлер

 Бокс вантажного відділення з розсувними боковими 
вікнами
CC

• Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення на батарейках
• Класичний спойлер

 Бокс вантажного відділення без бокових вікон
CC

• Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення
на батарейках

Оригінальні бокси вантажного відділення Mitsubishi Motors 
доступні в усіх кольорах кузовів. Номери деталей див. 
у довідковому переліку. Оригінальні бокси вантажного 
відділення повністю сумісні лише з оригінальними 
піддонами вантажного відділення без заходу на борти 
Mitsubishi Motors. 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВАНТАЖІВ 
ТА ДОЗВІЛЛЯ

 Набір захисту від затікання води (не зображено)
CC  
MZ315128 
Набір захисту від затікання води розроблений, щоб зменшити 
ймовірність потрапляння води у вантажне відділення з 
встановленими  боксом або кришкою вантажного відділення.
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 Кришка вантажного 
відділення
DC
• Автоматичне 

світлодіодне внутрішнє
освітлення

• Встановлюється 
з оригінальними 
спортивними дугами 
(замовляються окремо)

• Доступна в усіх 
кольорах кузова. 

Номери деталей див. у 
довідковому переліку.

 Односекційна 
кришка вантажного 
відділення

DC
• Автоматичне 

світлодіодне внутрішнє
освітлення.

• Не встановлюється 
з оригінальними 
спортивними дугами

• Доступна в усіх кольорах 
кузова. 

Номери деталей 
див. у довідковому 
переліку.

 Тент вантажного 
відділення DC
Встановлюється з 
оригінальними спортивними 
дугами (замовляються 
окремо).  
MZ350509 

 Тент вантажного 
відділення DC
Не встановлюється 
з оригінальними 
спортивними дугами.  
MZ350510 

 Алюмінієва кришка вантажного відділення DC/CC 
Номери деталей див. у довідковому переліку.

 Кришка вантажного відділення ролетного типу DC
Номери деталей див. у довідковому переліку.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВАНТАЖІВ 
ТА ДОЗВІЛЛЯ
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   Піддон вантажного 
відділення з заходом 
на борти 

 DC
Піддон вантажного відділення: 
MZ330906TB 
Захисна накладка відкидного борту: 
MZ330742TG
Монтажний комплект: MZ330905MK 
Комплект захисних стрічок:  MZ3309051

CC  
Піддон вантажного відділення: 
MZ315106TB
Захисна накладка відкидного борту: 
MZ315106TG
Монтажний комплект: MZ315106M 
Комплект захисних стрічок:   MZ3307431

 Піддон вантажного 
відділення без заходу 
на борти  
Встановлюється з усіма 
оригінальними боксами і кришками 
вантажного відділення.

DC
Піддон вантажного відділення:  
MZ330745TB
Захисна накладка відкидного борту:  
MZ330745TG
Монтажний комплект:    MZ330745MK

CC  
Піддон вантажного відділення: 
MZ315108TB
Захисна накладка відкидного борту: 
MZ315107TG
Монтажний комплект:    MZ315107MK

 Алюмінієвий піддон 
вантажного відділення 
DC / CC
Максимальний захист для  
кузова автомобіля.

Встановлюється з усіма оригінальними 
боксами і кришками вантажного 
відділення 

Номери деталей  
див. у довідковому переліку.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ДОЗВІЛЛЯ
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 Система кріплення 
вантажу  
CC / DC
Може встановлюватись з піддоном 
вантажного відділення, 4 пластини 
з 6 кільцями для фіксації, що 
регулюються.  
MZ350462 

 Бокс для речей  
CC / DC
З газовими амортизаторами кришки. 
Автоматичне світлодіодне внутрішнє 
освітлення. 
MZ315099 

Може встановлюватись з піддонами 
вантажного відділення з заходом та без 
заходу на борти. 

Комплект для встановлення бокса для 
речей на піддон вантажного відділення 
без заходу на борти. MZ315099UR

Комплект для встановлення бокса для 
речей на піддон вантажного відділення 
з заходом на борти. MZ315099OR

 Допоміжна система відкриття 
відкидного борту  
CC / DC
Амортизаційна стійка для м'якого 
відкривання відкидного борту 
MZ315094

 Спортивна дуга 
DC
Може встановлюватись з: 
• двосекційною кришкою 

вантажного відділення; 
• тентом вантажного відділення

Полірована нержавіюча сталь
MZ330755 
Чорне покриття 
MZ331207

 Декоративна накладка 
на вантажне відділення 
DC

 Сірий 
MZ331330

Чорний 
MZ331324

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ДОЗВІЛЛЯ
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 Тягово-зчіпний 
пристрій  
CC / DC
Фланцевого типу.  
MZ314836

 Підключення тягово-зчіпного 
пристрою (не зображено) 
CC / DC
7-контактний або 13-контактний роз'єм
Номери деталей 
див. у довідковому переліку

Платформа для багажу
DC
Алюмінієва платформа, розміри 91 х 136 см. MZ314891 (не зображено)

 Кріплення для велосипеда  
DC
Ексклюзивний тип, алюміній
Логотип Mitsubishi Motors
MZ315032

Срібляста сталь, з вбудованим 
замком
MZ314156 (не зображено)

 Поперечини для кріплення вантажу  
DC
З вбудованим замком. Алюмінієва поперечина з профілем крила.  
MZ314846

 Розетка та вилка живлення 
з перехідним кабелем 
CC/DC
Номери деталей див. у довідковому переліку.

 Розетка та вилка живлення 
CC/DC
Номери деталей див. у довідковому переліку.

Набір захисний для кріплення вантажу 
 DC

Складається з 2 захисних накладок для рейлингів, 2 бандажів  
та сумки для зберігання. MME50500 (не зображено)

 Кріплення для лиж/сноуборда
  З вбудованим замком. 
Ширина: 50 см. MZ315029
Ширина: 60 см. MZ315030 (не зображено)
Для рівнинних лиж. MZ315031 (не зображено)

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВАНТАЖІВ 
ТА ДОЗВІЛЛЯ
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ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК

   Група  Назва       Опис     Каталожний     CC    DC
  аксесуарів аксесуару       аксесуару    номер 

   Група  Назва       Опис     Каталожний      CC     DC
  аксесуарів аксесуару       аксесуару    номер 

ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК

   Група      Назва       Опис     Каталожний      CC    DC
  аксесуарів     аксесуару       аксесуару    номер 

   Група      Назва       Опис     Каталожний      CC    DC
  аксесуарів     аксесуару       аксесуару    номер 

Екстер'єр 
Сторінки 
4-5

Накладка під передній 
бампер Хром MZ331341 ■ ■

Накладка на передній 
бампер

Чорний [X37] MZ331339 ■ ■

Сірий [U28] MZ331340 ■ ■

Дефлектор капота З логотипом Mitsubishi Motors MZ331492 ■ ■

Комплект накладок 
на двері

Широкі хромовані накладки, що пасують 
до інших деталей екстер'єру

MZ330737 ■

Комплект накладок 
на двері

Сіро-коричневого кольору, металік [C06] MZ330863 ■■

Інтенсивно-синього кольору, металік [D23] MZ330866 ■

Соняшниково-оранжевого кольору, 
перламутр [M08]

MZ331310 ■

Червоного кольору (S+прозорий) [P63] MZ331309 ■

Сріблястого кольору, металік [U25] MZ330867 ■

Сірий графіт, металік [U28] MZ331308 ■

Чистого білого кольору [W32] MZ330859 ■

Кольору «білий діамант» [W85] MZ331307 ■

Кольору «чорна слюда» [X37] MZ331226 ■

Колісні 
диски
Сторінка 7

Легкосплавний диск Темно-сірого кольору  з блакитним відтінком, 
ромбовидна форма; розмір 18 дюймів x 7,5J

MZ331343 ■ ■

18 дюймів x 7,5J 4250F647 ■ ■

16 дюймів x 7J 4250C994 ■ ■

Колісні гайки з секретом Комплект із 4 шт. з 1 ключем, з плоскою 
посадкою, закриті,  
застосовуються для легкосплавних дисків

MZ313736
■ ■

Інтер'єр. 
Комфорт. 
Сторінки 
8-9

Накладки на пороги Нержавіюча сталь, комплект з 4 шт. MZ330752 ■

Нержавіюча сталь, комплект з 6 шт. MZ330753 ■

Ручка на важіль коробки 
передач

Тільки для автомобілів з АКПП MZ330889 ■

Комплект гумових 
килимків 

З вирізом під опційний канал обігріву задньої 
частини салону. Передній та задній комплект 

MZ314903 ■

З вирізом під опційний канал обігріву задньої 
частини салону. Передній та задній комплект 

MZ314904 ■

З високим бортом. Передній та задній комплект MZ330785 ■

Комплект текстильних 
килимків (Classic) 

D/C без опційного каналу обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект 

MZ314849
■

D/C з опційним каналом обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект

MZ314850
■

C/C без опційного каналу обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект 

MZ314851
■

C/C з опційним каналом обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект 

MZ314852
■

Інтер'єр. 
Комфорт.
Сторінки 
8-9

Комплект текстильних 
килимків з логотипом 
Mitsubishi Motors 
(Elegance)

D/C без опційного каналу обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект 

MZ314857
■

D/C з опційним каналом обігріву задньої частини 
салону.  
Передній та задній комплект

MZ314858
■

C/C без опційного каналу обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект 

MZ314859
■

C/C з опційним каналом обігріву задньої 
частини салону.  
Передній та задній комплект

MZ314860
■

Безпека і 
захист
Сторінки 
10-13

Захист трансмісії Захисна пластина. Для зони трансмісії. Листова 
сталь завтовшки 2 мм

MZ353000 ■ ■

Комплект для встанов-
лення  захисту трансмісії

До захисту трансмісії MZ353000 MZ353000S1 ■ ■

Знак аварійної зупинки Трикутний знак аварійної зупинки для аварійних 
ситуацій під час руху. Легко складається для 
зберігання. Постачається в надійному легкому 
чохлі.

MZ312957

■ ■

Захисний жилет Жовтого кольору, запакований у мішечок MME50722 ■ ■

Аварійний молоток 
Lifehammer®

Розбийте бокове вікно автомобіля одним рухом 
за допомогою аварійного молотка. Використо-
вуючи вбудований ніж, можна також розрізати 
ремінь безпеки

MME50557B

■ ■

Дитяче крісло Duo Plus Для дітей віком від 9 місяців до 4 років або 
вагою від 9 до 18 кг.

MZ313045B ■ ■

Дитяче крісло BABY-SAFE 
i-SIZE

Для дітей віком до 15 місяців, вагою до 13 кг. 
Це дитяче крісло можна кріпити універсальним 
пристроєм (пасом безпеки) та системою ISOFIX, 
що спеціально створена для дитячого сидіння, 
для дітей ростом: 40-83 см. 

MZ315055

■ ■

Дитяче крісло BABY-SAFE 
i-SIZE** FLEX BASE

Для дітей віком до 15 місяців, вагою до 13 кг.  
Використовується з MZ315055.

MZ315056
■

Дитяче крісло Kidfix XP Для дітей віком від 4 до 12 років або вагою від 15 
до 36 кг. Не відстібається

MZ315025 ■ ■

Комплект олівців для 
фарбування

Комплект олівців для підфарбовування
(кольорова та прозора фарба, 12+12 мл).

Запитайте в 
свого дилера ■ ■

Олівець для фарбування Олівець для підфарбовування (12 мл) Запитайте в 
свого дилера ■ ■

* Замініть XXX на код кольору транспортного засобу.
** Ознайомтесь з посібником користувача.

1     Легке встановлення, світлодіодне внутрішнє освітлення 
(працює на батарейках), повністю гармонує з дизайном 
транспортного засобу.

2    Повністю гармонує з дизайном транспортного засобу, 
з автоматичним світлодіодним внутрішнім освітленням.

3     Не встановлюється зі спортивними дугами, 
з автоматичним світлодіодним внутрішнім освітленням. 
Доступне в усіх кольорах кузовів.

4     Встановлюється зі спортивною дугою MZ330755 і 
MZ331207 (слід замовляти окремо), з автоматичним 
світлодіодним внутрішнім освітленням. Доступне в усіх 
кольорах кузовів.

Перевезення 
вантажу та 
дозвілля
Сторінки 14-23

Платформа для 
перевезення вантажу

Для алюмінієвої кришки вантажного відділення. 
Перекладини для кріплення до бортів; 
сріблястий

MZ315096C2 ■

MZ315097C2 ■

Кришка вантажного 
відділення ролетного 
типу

Чорне порошкове покриття 
Запитайте в свого дилера про варіанти CC.

MZ315100
■

Адаптер для 
встановлення 
спортивної дуги на 
кришку вантажного 
відділення ролетного 
типу

Чорне порошкове покриття MZ315100A1 ■

Сріблястий колір MZ315100A2

■

Платформа для 
перевезення вантажу

Для кришки вантажного відділення ролетного 
типу; чорне покриття

MZ315100C1 ■

Спортивна дуга Полірована нержавіюча сталь. Не може  
використовуватись з вкладишем в кузов з 
заходом на борт

MZ330755
■

Чорне покриття MZ331207 ■

Декоративна накладка 
на вантажне відділення

Чорна ABS [X37] MZ331324 ■

Сіра ABS [U28] MZ331330 ■

Нефарбована ABS MZ331328 ■
Перевезення 
вантажу та 
дозвілля
Сторінки 24-25

Тягово-зчіпний 
пристрій, фланцевий

Для усіх типів підвіски, маса причепа 3100 кг, 
вертикальне навантаження 125 кг. Вбудований 
у конструкцію задньої частини автомобіля

MZ314836

■

Комплект підключення 
тягово-зчіпного 
пристрою, 
7-контактний роз’їм 

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа MZ315065 ■

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа MZ315104
■

Комплект підключення 
тягово-зчіпного 
пристрою, 
13-контактний роз’їм 

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа MZ315101 ■

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа MZ315102
■

Тягово-зчіпний 
пристрій із комплектом 
підключення з 
7-контактним роз'ємом

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа M315083D07 ■

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа M315083C07
■

Тягово-зчіпний 
пристрій із комплектом 
підключення з 
13-контактним
роз'ємом 

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа M315083D13 ■

Сумісний зі світлодіодними ліхтарями причепа M315083C13
■

Перехідний штепсель
з 13-контактного на 
7-контактний роз’їм

Для під'єднання трейлера з 7-контактним 
роз’ємом DIN-стандарту до транспорту з 
13-контактним роз’ємом DIN

MZ313937
■ ■

Перехідний штепсель
з 7-контактного на 
13-контактний роз’їм

Для під'єднання трейлера з 13-контактним 
роз’ємом DIN-стандарту до транспорту з 
7-контактним роз’ємом DIN-стандарту.

MZ313938
■ ■

Перехідний штепсель
з 13-контактного на 
Multicon/West

Для під'єднання трейлера з роз’ємом Multicon/
West до транспорту з 13-контактним роз’ємом 
DIN стандарту

MZ313939
■ ■

Поперечини для 
кріплення вантажу

Алюмінієві поперечини з профілем крила, 
кріплення кронштейном CCT, у комплект 
входять ковпачки для кришки даху. 
З вбудованим замком. Максимальне 
навантаження: 80 кг

MZ314846

■

Кріплення для 
перевезення лиж/
сноуборда

50 см, до 4 пар лиж  
або 2 сноубордів

MZ315029
■

60 см, до 6 пар лиж  
або 4 сноубордів

MZ315030
■

Для рівнинних лиж MZ315031 ■

Набір захисний для 
кріплення вантажу

Складається з 2 захисних накладок для 
рейлингів,  
2 бандажів та сумки для зберігання

MME50500
■

Кріплення для 
велосипеда

Срібляста сталь, з вбудованим замком MZ314156 ■

Комплект кріплення 
для MZ314156

Барашкові болти для встановлення сталевого 
кріплення для велосипеда MZ314156

MZ314156S1 ■

Кріплення для 
велосипеда

Ексклюзивна алюмінієва модель з логотипом 
Mitsubishi Motors

MZ315032 ■

Комплекти адаптерів Для велосипеду на товстих покришках 
Для кріплення для велосипеда, ексклюзивний 
тип (MZ315032)

MZ315032S3
■

Для велосипедів з карбоновими рамами
Для кріплення для велосипеда, ексклюзивний 
тип (MZ315032)

MZ315032S2
■

Комплект фіксаторів 
вантажу, що 
перевозиться на 
поперечинах на даху

Комплект з 4 шт. з логотипом Mitsubishi Motors MZ315035

■

Замок комплект з 6 циліндрів та одного ключа - 
можна використовувати з рейлингами та 2 
кріпленнями.

MZ315032S4
■

Бандаж 1 шт. MZ311382 ■

Платформа для багажу Алюмінієва платформа з чорними кришками, 
розміри 91 х 135 см

MZ314891 ■

Платформа для багажу Алюмінієва платформа, розміри 104 х 132 см MZ312468 ■

Комплект кріплень Для платформ для багажу  
MZ312468 і MZ313529

MZ313061 ■

Перевезення 
вантажу та 
дозвілля
Сторінки 14-23

Піддон вантажного 
відділення без заходу 
на борти

Встановлюється з усіма 
оригінальними боксами 
і кришками вантажного 
відділення, спортивними 
дугами, декоративними 
накладками на вантажне 
відділення.

Піддон вантажного 
відділення:
Захисна накладка 
відкидного борту:
Монтажний 
комплект:

MZ330745TB
MZ330745TG
MZ330745MK

■

Піддон вантажного 
відділення без заходу 
на борти

Встановлюється з усіма 
оригінальними боксами 
і кришками вантажного 
відділення, спортивними 
дугами, декоративними 
накладками на вантажне 
відділення. 

Піддон вантажного 
відділення:
Захисна накладка 
відкидного борту:
Монтажний 
комплект:

MZ315108TB
MZ315107TG
MZ315107MK

■

Алюмінієвий піддон 
вантажного відділення 
без заходу на борти

Комплект пластикових накладок на колісні арки MZ315092W ■

Бокові та підлогові рифлені пластини MZ315092A ■

Алюмінієвий піддон 
вантажного відділення 
без заходу на борти

Комплект пластикових накладок на колісні арки MZ315093W ■

Бокові та підлогові рифлені пластини MZ315093A ■

Бокс вантажного 
відділення з 
боковими вікнами, що 
розкриваються вгору

Пофарбований у колір кузова. Ручка, що 
відмикається ключем, рейлінги, переднє вікно 
відкривається для вентиляції, світлодіодна 
лампа внутрішнього освітлення на батарейках.

M315086XXX*

■

Бокс вантажного 
відділення з боковими 
розсувними вікнами

Пофарбований у колір кузова. Ручка, що 
відмикається ключем, рейлінги на даху, 
маленький задній спойлер, світлодіодна лампа 
внутрішнього освітлення на батарейках. Глухе 
переднє вікно.

M315085XXX*

■

Бокс вантажного 
відділення без бокових 
вікон

Пофарбований у колір кузова. Ручка, що 
відмикається ключем, рейлінги на даху, 
маленький задній спойлер, світлодіодна лампа 
внутрішнього освітлення на батарейках. Глухе 
переднє вікно. 

M315084XXX*

■

Перевезення 
вантажу та 
дозвілля
Сторінки 14-23

Бокс вантажного 
відділення преміум-
класу з боковими 
вікнами, що 
розкриваються вгору

Пофарбований у колір кузова. Центральний 
замок з сенсорним відкриттям, спойлер в 
елегантному стилі, стильні рейлінги, переднє 
вікно відкривається для вентиляції. 

M315088XXX*

■

Бокс вантажного 
відділення з 
боковими вікнами, що 
розкриваються вгору1

Пофарбований у колір кузова. Ручка, що 
відмикається ключем, рейлінги, маленький 
задній спойлер, переднє вікно відкривається 
для вентиляції.

M315091XXX*

■

Бокс вантажного 
відділення з боковими 
розсувними вікнами1

Пофарбований у колір кузова. Ручка, що 
відмикається ключем, рейлінги, маленький 
даховий спойлер. Глухе переднє вікно. 

M315090XXX*
■

Бокс вантажного 
відділення, без бокових 
вікон

Пофарбований у колір кузова.
Ручка, що відмикається ключем, рейлінги. 
Глухе переднє вікно. 

M315089XXX*
■

Бокс вантажного 
відділення (Full box)2

Сіро-коричневого кольору, металік [C06] MZ330839 ■

Інтенсивно-синього кольору, металік [D23] MZ330842 ■

Соняшниково-оранжевого кольору, перламутр 
[M08]

MZ331314 ■

Червоного кольору (S+прозорий) [P63] MZ331313 ■

Сріблястого кольору, металік [U25] MZ330843 ■

Сірий графіт, металік [U28] MZ331312 ■

Чистого білого кольору [W32] MZ330835 ■

Кольору «білий діамант» [W85] MZ331311 ■

Кольору «чорна слюда» [X37] MZ331223 ■

Кришка вантажного 
відділення
односекційна3

Сіро-коричневого кольору, металік [C06] MZ330873 ■

Інтенсивно-синього кольору, металік [D23] MZ330876 ■

Соняшниково-оранжевого кольору, 
перламутр [M08]

MZ331318 ■

Червоного кольору (S+прозорий) [P63] MZ331317 ■

Сріблястого кольору, металік [U25] MZ330877 ■

Сірий графіт, металік [U28] MZ331316 ■

Чистого білого кольору [W32] MZ330869 ■

Кольору «білий діамант» [W85] MZ331315 ■

Кольору «чорна слюда» [X37] MZ331224 ■

Кришка вантажного 
відділення
двосекційна4

Сіро-коричневого кольору, металік [C06] MZ330883 ■

Інтенсивно-синього кольору, металік [D23] MZ330886 ■

Соняшниково-оранжевого кольору, 
перламутр [M08]

MZ331322 ■

Червоного кольору (S+прозорий) [P63] MZ331321 ■

Сріблястого кольору, металік [U25] MZ330887 ■

Сірий графіт, металік [U28] MZ331320 ■

Чистого білого кольору [W32] MZ330879 ■

Кольору «білий діамант» [W85] MZ331319 ■

Кольору «чорна слюда» [X37] MZ331225 ■

Тент вантажного 
відділення

Встановлюється зі спортивними дугами 
MZ330755 і MZ331207.

MZ350509 ■

Не встановлюється зі спортивними дугами. MZ350510 ■

Алюмінієва кришка 
вантажного відділення

Внутрішнє освітлення на батарейках 
шарнірна система швидкого відкриття

MZ315096 ■

MZ315097 ■

Перевезення 
вантажу та 
дозвілля
Сторінки 24-25

Платформа для 
байдарки / дошки для 
серфінгу

Включає 2 тримачі та 2 бандажі кріплення MZ313537
■

Розетка живлення 12 В для встановлення у піддоні багажного 
відділення

MZ314847 ■ ■

Вилка живлення Лише вилка живлення  
(без прикріпленого кабелю)

MZ314847S1 ■ ■

Вилка живлення та 
кабель

Включає котушку з кабелем 2 м та роз'єм 
прикурювача (DIN/ISO)

MZ314847S2 ■ ■

Піддон вантажного 
відділення з заходом 
на борти

Комплект містить 4 кільця  
для фіксації вантажу

Піддон вантажного 
відділення:
Захисна накладка 
відкидного борту:
Монтажний 
комплект: 
Комплект захисної 
плівки: 

MZ330906TB

MZ330742TG

MZ330905MK

MZ3309051

■

Піддон вантажного 
відділення з заходом 
на борти

Комплект містить 6 кілець  
для фіксації вантажу

Піддон вантажного 
відділення:
Захисна накладка 
відкидного борту:
Монтажний 
комплект: 
Комплект захисної 
плівки:

MZ315106TB

MZ315106TG
MZ315106MK

MZ3307431

■

Система кріплення 
вантажу

Може встановлюватися з піддонами 
вантажного відділення, має 4 пластини з 6 
кільцями для фіксації, що регулюються

MZ350462
■ ■

Бокс для речей З газовими амортизаторами кришки. 
Автоматичне світлодіодне внутрішнє 
освітлення на батарейках

MZ315099
■ ■

Комплект для 
встановлення бокса 
для речей на піддон 
вантажного відділення

Без заходу на борти MZ315099UR ■ ■

З заходом на борти MZ315099OR
■ ■

Набір захисту від 
затікання води

Встановлюється з боксом або кришкою 
вантажного відділення

MZ315095 ■

Встановлюється з боксом або кришкою 
вантажного відділення

MZ315128 ■

Допоміжна система 
відкриття відкидного 
борту

Амортизаційна стійка для м'якого відкривання 
відкидного борту

MZ315094
■ ■
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www.mitsubishi-motors.com.ua

Ми доклали максимальних зусиль, щоб зміст цього документа був точним 
і   актуальним на момент його публікації. Компанія зберігає за собою право 
змінювати характеристики, номери деталей і функції без попереднього 
повідомлення. Для уникнення непорозумінь ваш дилер Mitsubishi Motors 
повідомить про будь-які зміни, внесені з дати випуску цієї брошури. 
Забороняється відтворювати будь-яким чином і у будь-якій формі будь-які 
частини цього документа без попередньої письмової згоди Mitsubishi Motors 
Europe B.V. Деякі зазначені у брошурі продукти чи транспортні засоби можуть 
відрізнятися від доступних на вашому ринку моделей.

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» — ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР MITSUBISHI 
MOTORS В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ 0 (800) 50-03-50 
(ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ)


