VY DOKÁŽETE TO...

MY ZASA TOTO...

NECHAJTE SI PRIPRAVIŤ VOZIDLO NA SEZÓNU
ZÍSKATE ISTOTU NA CESTÁCH
A DEZINFEKCIU KLIMATIZÁCIE ZADARMO!
MITSUBISHI

NLINE SERVIS

MITSUBISHI SERVIS
www.mitsubishi-motors.sk

MITSUBISHI SERVIS POSTARÁME SA O VAŠE VOZIDLO
Predpísaná pravidelná údržba Vášho vozidla s použitím
originálnych dielov Mistsubishi, prevedená školenými
mechanikmi v autorizovanom servise Mitsubishi, je
predpokladom pre veľa ďaľších bezstarostných kilometrov.
Pokiaľ si v rámci servisnej zákazky necháte vymeniť
originálny peľový filter a stierače Mitsubishi, získate
dezimfekciu klimatizácie ZADARMO.
Aby Vám bolo príjemne aj po vystúpení z vozidla,
získajte naviac štýlový japonský vejár.

•
•

MITSUBISHI BUDGET PROGRAM

Celkom nová špecifikácia
značkových motorových olejov
Mitsubishi vyvinutá pre optimálny
výkon benzínových a naftových
motorov za priaznivu cenu.
Prémiové oleje
pre moderné motory
0W20 benzínové motory
0W30 naftové motory

13,15 EUR/liter

Outlander II a ASX

Pokiaľ uprednostňujete u Vášho staršieho vozidla cenovo výhodnejšiu starostlivosť pred vysokou kvalitou a životnosťou dielov na nové
vozidlá, pripravili sme si pre Vás novú radu náhradných dielov na údržbu, schválených spoločnosťou Mitsubishi Motors, MITSUBISHI
BUDGET PROGRAM. Ponuka zahŕňa olejové, vzduchové a peľové filtre, stierače, brzdové segmenty a brzdové kotúče. Spolu s využitím
ponuky cenovo výhodného motorového oleja Mitsubishi je starostlivosť o Vaše vozidlo ešte výhodnejšia.
produkt
Olejový filter
Motorový olej Mitsubishi
Pelový filter
Vzduchový filtr
Predné stierače - sada
Predné stierače Flat Blade
Brzdové segmenty predné
Brzdové segmenty zadné
Brzdové kotúče predné 2ks
Brzdové kotúče zadné 2ks

cena
8 EUR
od 7,50 EUR/liter
20 EUR
32 EUR
od 48 EUR
56 EUR
67 EUR
67 EUR
154 EUR
154 EUR

úspora
20%

NOVINKA!

20%
20%
19 až 27%
14%
40%
48%
30%
30%

Motorové oleje
Mitsubishi teraz
aj v špecifikáciách
pre staršie motory
10W40, 5W40, 5W30

od 7,50 EUR/liter

Pozn.: na diely MITSUBISHI BUDGET PROGRAM nie je možné uplatniť ďalšiu zľavu v rámci programu BONUS+

STAROSTLIVOSŤ O KLIMATIZÁCIU
DÝCHAJTE ČERSTVÝ VZDUCH
Čistenie 14,90 EUR

KLIMATIZÁCIA
Budúc
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Dezinfekcia
klimatizácie

Určené pre novšie vozidlá ako
pravidelná starostlivosť
o klimatizačný systém (aspoň
1x za 6 mesiacov), pokiaľ sa
neprejavujú žiadne zápachy
a pod. Ošetrenie klimatizačného
systému prípravkom Quick Fresh
zabezpečí prečistenie ventilačnej
sústavy a prevoňanie interiéru
s antibakteriálnym účinkom.Cena
zahŕňa aj aplikáciu prípravku.

Určené pre vozidlá bez pravidelnej
starostlivosti o klimatizáciu, kde sa pri
zapnutí/vypnutí klimatizácie prejavuje
mierny zápach.Dezinfekcia výparníka
a klimatizačnej sústavy dezinfekčným
prípravkom s atestom –spoľahlivo vyhubí
vírusy, plesne. Cena zahŕňa aj aplikáciu
prípravku.

LETNÉ
PNEUMATIKY
Lancer
Rozmer
205/60 R16

LI
92

SI
H

Dezén
Akčná cena
Nokian Wetproof 80 EUR

ASX / Eclipse Cross/ Outlander
Rozmer
LI
215/70 R16 100
215/60 R17 100
225/55 R18 98

SI
H
H
V

Dezén
Nokian Line SUV
Nokian Line SUV
Nokian Line SUV

Akčná cena
83 EUR
95 EUR
112 EUR

LI
116
116
110
114

SI
H
T
V
T

Dezén
Nokian Line SUV
Nokian Rotiiva AT
Nokian Line SUV
Nokian Rotiiva AT

Akčná cena
116 EUR
145 EUR
137 EUR
160 EUR

Rozmer
LI
245/70 R16 111
245/65 R17 111

SI
T
T

Dezén
Akčná cena
Nokian Rotiiva AT 112 EUR
Nokian Rotiiva AT 135 EUR

Pajero

Rozmer
265/65 R17
265/65 R17
265/60 R18
265/60 R18

L200

29,90 EUR

RVIS

Nokian
Wetproof
BEZPEČNÁ
A SPOĽAHLIVÁ VOĽBA

• Výnimočná bezpečnosť
na mokrých vozovkách
• Maximálny komfort
• Nízky valivý odpor šetrí
palivo a chráni životné
prostredie

Nokian
Line SUV
ODOLNÉ A S ISTOTOU NA
MOKROM POVRCHU

• Aramidom zosilnená stavba
pre jedinečnú odolnosť
• Prvotriedny komfort, maximálna
výkonnosť a nízka spotreba paliva
• Extrémna bezpečnosť
na mokrých cestách

Nokian
Rotiiva AT
VÄČŠIA ŽIVOTNOSŤ

• Stabilita a výkon ako na
hlavnej ceste, tak aj v teréne
• Agresívny dezén zaručuje
vynikajúcu ovládateľnosť
• Robustná konštrukcia, rezu
vzdorný behúň

Pozn.: Najnižšia cena pneumatík na internete nemusí byť zároveň najvýhodnejšia! Váš servis MITSUBISHI ponúka pneumatiky
za priaznivé ceny vrátane komplexných služieb a odberu ojazdených pneumatík ZADARMO. Zároveň skontroluje Vaše vozidlo
tak, aby nedochádzalo k zbytočnému nerovnomernému či nadbytočnému opotrebeniu nových pneumatík. V prípade záujmu
o iný, než uvedený rozmer pneumatík, či dezén pneumatík sa obráťte na Váš servis Mitsubishi pre konkrétnu ponuku.

MITSUBISHI PRÍSLUŠENSTVO
Paket NAVI

990 EUR

 ultimediálny systém s navigáciou MGN
M
6,5" farebná dotyková LCD obrazovka
Rádio s funkciou DAB, prehrávač CD/DVD/MP3
Podpora Android Auto™ a Apple CarPlay™
Bluetooth® handsfree Zadná parkovacia kamera

Multifunkčný
vešiak
42 EUR
3v1

Pozn.: Pre vozidlá Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander a L200 vo vybraných výbavách

Paket SPORT

Viacúčelový prémiový vešiak
s elegantným dizajnom
Vhodný pre väčšinu hlavových opierok
Vyrobený z kvalitného ABS plastu
so špeciálnou matnou povrchovou
úpravou zo silikónového kaučuku
Slúži ako držiak na tašku, vešiak na odevy
a taktiež ako odnímateľné ramienko

1 090 EUR

ASX

 portové rozšírenie zadného nárazníku
Š
Strieborné športové lemy dverí s logom ASX
Čierne rozšírenie lemov blatníkov
Šedé prahové lišty s logom ASX
Čierna lišta hrany 5. dverí
Športové pedále a velúrové koberce

Eclipse Cross

1 090 EUR

Outlander

 portové rozšírenie predného
Š
a zadného nárazníku
Bočné prahové spojlery
Lišta hrany 5. dverí
s karbónovým dekorom
Prahové lišty s karbónovým
dekorom
Velúrové koberce s logom
a červeným prešitím
Športové hliníkové pedále

 portové rozšírenie predného a zadného nárazníku
Š
Športové bočné prahové spojlere
Nerezová lišta nákladovej hrany 5. dverí
Prahové lišty s logom
Velúrové koberce s logom
Športové hliníkové pedále

NOSIČE NA BICYKLE

YAKIMA FOLDCLICK
Skladací nosič bicyklov na ťažné zariadenie
r evolučný a jednoduchý systém nasadenia
nosiča na ťažné zariadenie
precízna povrchová úprava a atraktívny dizajn
pre 2 alebo 3 bicykle, alebo elektrobicykle

1 190 EUR

od 545 EUR

Pozn.: pre vybrané výbavy uvedených modelov

FOOT SENSOR

KOMPLETNÉ KOLESÁ MITSUBISHI 18"

NOVINKA!

214 EUR

 enzor pre
S
ovládanie
5. dverí
pohybom
nohy

Plynulým pohybom nártu pod zadným
nárazníkom smerom pod auto a späť
sa aktivuje otváranie/zatváranie
elektricky ovládaných 5. dverí
Pozn.: pre vozidlá Outlander
s elektrickým otváraním 5. dverí

4 ks s letnými pneumatikami
Nokian Line SUV
225/55 R18
strieborné zliatinové disky

1 576 EUR
1 503 EUR

 ierne lakované zliatinové disky
č
s brúsenou čelnou plochou
Pozn.: vhodné pre vozidlá ASX, Eclipse Cross a Outlander,
obrázok pneumatík je ilustračný. Použitie týchto kolies môže
vyžadovať dodatočný zápis rozmerov do Osvedčenia o vozidle.

PREČO VYUŽÍVAŤ AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?
Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhradne na originálne diely Mitsubishi a najmodernejšie diagnostické a technické vybavenie servisu. V Mitsubishi sa
staráme nielen o Vaše vozidlo, ale staráme sa aj o Vás
– nášho zákazníka. Využívať popredajné služby u autorizovaného dílera Mitsubishi znamená, že získate profesionálny servis za konkurencieschopnú cenu podľa
Vášho očakávania. Pre Vás to predstavuje radosť
z jazdy a pre Vaše vozidlo spoľahlivosť, bezpečnosť
a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

VYŠKOLENÝ TÍM
24 hodín denne u Vás doma alebo
v kancelárii. Najjednoduchšia cesta
do Vášho servisu Mitsubishi. Zadajte
informácie o Vás a Vašom vozidle,
zvoľte si servis Mitsubishi a zadajte
Vašu požiadavku. V najbližšej dobe
budete kontaktovaní servisom pre
potvrdenie vhodného termínu.

Aby bola zabezpečená najkvalitnejšia
údržba Vášho vozidla, naši špecialisti
sa pravidelne zúčastňujú na technických školeniach týkajúcich sa najnovších servisných postupov a technológií. Všetci díleri pravidelne investujú do
špeciálnych prípravkov a vybavenia, vďaka
čomu Vám poskytujú ešte lepšie služby.

PROGRAM ZAPOŽIČIAVANIA NÁHRADNÝCH VOZIDIEL
Náhradné vozidlo si môžete prevziať v ktoromkoľvek
autorizovanom servise Mitsubishi Motors
vozidlá sú v 100% technickom stave
a čistote
každé vozidlo má platnú diaľničnú
známku, povinnú výbavu a uzavreté
zákonné a havarijné poistenie
ceny požičovného sú
stanovené veľmi priaznivo

SERVIS MITSUBISHI NA MIERU PRE VÁS

Ponuka našich autorizovaných servisov zahŕňa komplexné služby, ktoré Vaše vozidlo potrebuje. Kedykoľvek sa
objednáte na našom webe v aplikácii Online Servis, naši
technici si s Vami dojednajú presný termín, ktorý Vám
vyhovuje. Aj vďaka Online Servisu nebudete musieť zbytočne čakať a všetko prebehne hladko a podľa Vašich
predstáv. V prípade potreby je tiež samozrejmosťou
ponuka náhradného vozidla s veľmi výhodnými podmienkami, ktoré zabezpečí Vašu ďalšiu mobilitu.

MITSUBISHI GARANCIA

JASNÉ CENY
Pre každý servisný zásah je výrobcom
Mitsubishi Motors stanovený normovaný čas. Váš technik Vás bude
vopred informovať o cene opravy,
vrátane cien za diely a prevádzkové
náplne tak, aby predišiel Vášmu prekvapeniu. Po vykonanom servise sa
okrem podrobnej správy tiež dozviete o prípadnej údržbe, ktorú bude
potrebné vykonať v budúcnosti.

ASISTENČNÁ SLUŽBA MAP

Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom nových vozidiel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 rokov od začiatku platnosti záruky. Po skončení základnej doby platnosti asistenčnej služby MAP stačí
navštíviť autorizovaný servis, absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku
Vášho vozidla, a tým získať asistenčnú službu MAP na ďalší 1 rok celkom
zdarma!!! Tento asistenčný balíček služieb sme pripravili preto, aby sme
Vám aj Vašim spolujazdcom poskytli najväčšiu možnú ochranu v prípade
akejkoľvek nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahraničí*.

* viď. územná platnosť

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL
BONUS 5+ zľava 10% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov
BONUS 7+ zľava 15% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov
BONUS 10+ zľava20% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov
Táto ponuka platí od 15. apríla do 30. júna 2019 alebo do vyčerpania zásob. Ceny sú uvedené vrátane zliav a DPH, bez montáže. Podrobné
informácie o ponuke a náklady montáže uvedených produktov poskytne Váš autorizovaný predajca Mitsubishi. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Obj.č.: SKJARLE19

www.mitsubishi-motors.sk

