
 

 

 

 

 

 

 

 

MOC Instyle AT 

Diesel 3.2 DID 4WD AT 190 KM 217 990 zł 

    Dopłata za lakier metalizowany 4 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi Pajero 3D 
Oferta obowiązuje od: 02.01.2019 

Rok modelowy 2017 Rok produkcji 2018 

Mitsubishi PAJERO 5D – OFERTA PROMOCYJNA 

Rabat w wysokości 33 000 zł  

Pakiet ubezpieczeń PZU w wysokości 3,8% wartości samochodu 

Rezygnacja z pakietu ubezpieczenia PZU powoduje zmniejszenie rabatu o kwotę 2 000 zł. 



Wersja wyposażenia Instyle 

Silnik i układ napędowy/Opony i koła 

Diesel 3.2l DOHC 190 KM, Automatyczna skrzynia biegów, 5 przełożeń, Napęd 4WD 

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego 

Opony 265/60R18 + 18" felgi aluminiowe + Pełnowymiarowe koło zapasowe 

Bezpieczeństwo 

System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC) 

System ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) + Układ wspomagania hamowania (BA) 

Ilość poduszek powietrznych 6 

Elementy zewnętrzne 

Chromowany grill przedni 

Osłony lusterek bocznych w kolorze nadwozia 

Zderzak tylny częściowo w kolorze nadwozia 

Osłona koła zapasowego w kolorze szarym 

Stopnie boczne 

Relingi dachowe w kolorze czarnym 

Oświetlenie i widoczność 

Światła do jazdy dziennej w technologii LED 

Przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami 

Przednie reflektory przeciwmgielne 

Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu i światła mijania z czujnikiem zmierzchu 

Automatyczne światła drogowe 

Częściowo ogrzewana szyba przednia ( w miejscu styku z wycieraczkami ) 

Przyciemniane szyby tylne 

Komfort i wygoda 

Klimatyzacja automatyczna (1-strefowa) 

Zdalnie sterowany centralny zamek z 2 kluczykami 

Tempomat ze sterowaniem na kierownicy 

Sterowanie systemem audio na kierownicy 

Zestaw Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy 

Kamera cofania 

Podgrzewane siedzenia kierowcy i pasażera 

Okno dachowe 

Elementy wewnętrzne 

Skórzana tapicerka siedzeń 

Skórzane obszycie kierownicy, gałki dźwigni zmiany biegów oraz dźwigni hamulca ręcznego 

Elektryczna regulacja siedzenia kierowcy ( 5-kierunków ) 

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne 

Osłona przestrzeni bagażowej 

Audio i komunikacja 

Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB, zintegrowany z nawigacją SD, wyświetlacz 7", port USB 

Ilość głośników 8 
 

  OSIĄGI 

Pojemność silnika cm3 3200 

Maks. moc / obr. min. KM 190/3500 

Maks. moment obr. / obr. min. Nm 441/2000 

ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO2 według cyklu NEDC 

Zużycie paliwa ( Emisja CO2) w cyklu mieszanym l/100km 

(g/km) 
9,0 (238) 

 
Dane zawarte w niniejszym cenniku samochodu Mitsubishi były aktualizowane na dzień jego przygotowania/składania do druku (w zależności od formy cennika) 

i maja wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty, ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 

Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku informacje na temat gwarancji samochodu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w 

rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie 

gwarancyjnym. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie 

kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszym cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. 

Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. MMC Car Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 

wprowadzenia zmian cennika oraz parametrów technicznych i wyposażenia samochodów Mitsubishi oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia. Wiążące 

ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie sprzedaży, natomiast określone parametry techniczne zawiera świadectwo 

homologacji typu pojazdu. 

Dane zużycia paliwa maja charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) 715/2007 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1347. Należy pamiętać, ze wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie 

zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in., obsługa samochodu, styl jazdy, warunki 

drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, ze poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu 

również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą 

nieco różnić się od podanych w niniejszym cenniku. 


