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ZEWNĘTRZNA
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Wykaz numerów katalogowych

14 - 15

Płyta ochronna, przednia
 akierowana w kolorze srebrnym. Tylko z opcją P13 i PC3.
L
MZ576647EX

Atrapa ozdobna zderzaka przedniego
 hromowane listwy w środkowej części zderzaka przedniego.
C
Tylko z opcją P13 i PC3.
MZ576646EX

Spojler tylny
	Dostarczany w kolorze Sterling Silver (A19).
Może być lakierowany w kolorze nadwozia.
MZ574420EX
2 3

STYLIZACJA
ZEWNĘTRZNA
Osłona zderzaka tylnego 		
(jednotonowa)
 olne poszerzenie zderzaka tylnego
D
z tworzywa sztucznego, w kolorze
ciemnoszarym (H01), dopasowane
kolorystycznie do dolnej części
zderzaka.
M313826H01

Osłona zderzaka tylnego
(dwutonowa)
 olne poszerzenie zderzaka tylnego
D
z tworzywa sztucznego, w kolorze
ciemnoszarym (H01), z wkładką
w kolorze srebrnym (A69).
M313826DT1 (bez zdjęcia)

Osłona koła zapasowego

Osłona koła zapasowego

Osłona koła zapasowego

J ednoczęściowa z winylową częścią tylną.
Dostępna we wszystkich kolorach nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
Nie ma zastosowania do Pajero 5D MY15
i MY16 oferowanych na rynku polskim.

Dwuczęściowa, część zewnętrzna
chromowana, część tylna z czarnego
tworzywa. MZ547832EX
Nie ma zastosowania do Pajero 5D MY15
i MY16 oferowanych na rynku polskim.

 wuczęściowa, część tylna z czarnego
D
tworzywa, część zewnętrzna lakierowana
w kolorze Sterling Silver (A19), może być
lakierowana w kolorze nadwozia. MZ547833EX
Nie ma zastosowania do Pajero 5D MY15
i MY16 oferowanych na rynku polskim.

Osłona koła zapasowego, 		
chromowana
Zastępuje czarną osłonę standardową.
Tylko do Pajero 5D MY15 i MY16 z nowym
kształtem drzwi bagażnika i podstawy
tablicy rejestracyjnej.
MZ547850EX
4 5

STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Osłony klamek drzwi

Osłony lusterek zewnętrznych

Chromowane.
Drzwi przednie (2 szt.).
MZ380310EX

 hromowane.
C
Zastępują osłony standardowe.
MZ576220EX

Drzwi tylne (2 szt.).
MZ380311EX (Pajero 5D)

Nakładki stopni bocznych
Ze stali nierdzewnej, nakładane na oryginalne
stopnie boczne.
Pajero 3D. MZ313857        Pajero 5D. MZ313858

FELGI ALUMINIOWE

Felga aluminiowa 17”

Felga aluminiowa 18”

Dostarczana bez kołpaczka i nakrętek.
Zalecany rozmiar opon: 265/65 R17.
4250D402

Dostarczana bez kołpaczka i nakrętek. M
 Z313736 (4 szt.)
Zalecany rozmiar opon: 265/60 R18.
Nakrętka koła
4250C973
MR455707 (1 szt.; bez zdjęcia)

Nakrętki zabezpieczające

6 7

Nakładki na nawiewy powietrza
konsoli środkowej

Nakładki na nawiewy powietrza
konsoli środkowej

Wygląd metalu. MZ313866M

Drewnopodobne. MZ313866W

Nakładki na pedały
Aluminiowe. Montaż bez konieczności wiercenia otworów.
Do wersji z manualną skrzynią biegów (3 szt.).
Do wersji z automatyczną skrzynią
MZ313618 (bez zdjęcia)
biegów (2 szt.).
MZ313869

STYLIZACJA WNĘTRZA

Podświetlane nakładki progowe

Nakładki progowe

Nakładki na panele włączników podnoszenia szyb

 e stali nierdzewnej, z wytłoczonym napisem Pajero. Nakładki przednie
Z
podświetlane.
Komplet na przód. MZ527524EX (bez zdjęcia)
Komplet na przód i tył. MZ527518EX

 e stali nierdzewnej z wkładką antypoślizgową,
Z
z napisem Pajero. Zastępują nakładki  standardowe.
Komplet na przód.
Pajero 5D. MZ527517EX     Pajero 3D MZ527516EX

Wygląd aluminium.
Drzwi przednie. MZ313867A
Drzwi tylne. MZ313868A (bez zdjęcia)

Wygląd metalu.
Drzwi przednie. MZ313867M
Drzwi tylne. MZ313868M (bez zdjęcia)

Drewnopodobne.
Drzwi przednie. MZ313867W
Drzwi tylne. MZ313868W (bez zdjęcia)
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KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Dywaniki gumowe
Owiewki szyb bocznych
 a drzwi
N
przednie i tylne.
MZ562786EX

Na drzwi przednie  
(bez zdjęcia).
MZ562785EX

Tylne czujniki parkowania
Komplet 4 czujników. Informują sygnałem
dźwiękowym o przeszkodach podczas
cofania. Mogą być lakierowane w kolorze
nadwozia. MZ313898N

 rzednie.
P
MZ314532
 ylne, Pajero 5D.
T
MZ312480

 ylne, Pajero 3D.
T
MZ312479

Dywaniki tekstylne

Dywanik podłogi bagażnika
Czarny.
	Welur, Elegance.
Pajero 5D
MZ313852
Pajero 3D
MZ313850

Welur, Comfort.
Pajero 5D
MZ313851
Pajero 3D
MZ313849

Krata oddzielająca przestrzeń
bagażnika

Komplet na przód i tył, czarne.
Welur, Comfort.
Welur, Elegance.
Pajero 5D.
Pajero 5D.  
MZ313847
MZ313848
Pajero 3D.  
Pajero 3D.
MZ313845
MZ313846

Stalowa, czarna, zabezpieczenie od
podłogi do dachu.
Pajero 5D
Pajero 5D
z szyberdachem.
bez szyberdachu.
MR935382
MR935379

Zestaw apteczka, trójkąt

Foteliki dziecięce

Lakiery zaprawkowe

Zestaw pierwszej pomocy z oddzielną
przegrodą na trójkąt ostrzegawczy.
MZ312959

 zukaj w wykazie numerów
S
katalogowych.

 zukaj w wykazie numerów
S
katalogowych.
10 11

Belki bagażnika dachowego

Belki bagażnika dachowego

Stalowe, czarne. Ze zintegrowanym
zamkiem.
Do wersji z relingami dachowymi.
MZ312466

 talowe, czarne. Ze zintegrowanym
S
zamkiem.
Do wersji bez relingów dachowych.
MZ532148EX

Uchwyty na rower

Akcesoria do belek bagażnika

Pełna oferta uchwytów znajduje się
w wykazie numerów katalogowych.

 ełna oferta akcesoriów do belek
P
bagażnika znajduje się w wykazie
numerów katalogowych.

TRANSPORT I WYPOCZYNEK

Hak holowniczy

Hak holowniczy

Hak holowniczy

 ocowany na stałe.
M
Dopuszczalna masa przyczepy hol.:
3.500 kg, nacisk na kulę: 140 kg.
MZ314168

 rzykręcany.
P
Dopuszczalna masa przyczepy hol.:
3.500 kg, nacisk na kulę: 140 kg.  
MZ314169

Odpinany. Ze zintegrowanym zamkiem.
Dopuszczalna masa przyczepy hol.:
3.500 kg, nacisk na kulę: 140 kg.
MZ314170

Kuweta bagażnika

Kuweta bagażnika XL

Siatka podłogi bagażnika

 niskimi krawędziami, elastyczne
Z
tworzywo.
Pajero 3D   
Pajero 5D   
MZ313886
MZ313887

Z wysokimi krawędziami, elastyczne
tworzywo.
Pajero 3D
Pajero 5D  
MZ313888
MZ313889

MZ312254
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KOLEKCJA
MITSUBISHI

MME50228

	MME50417

Stylizacja
Nakładki progowe,
wnętrza
przednie
Strona 8 - 9
Podświetlane nakładki
progowe, przednie
Podświetlane nakładki
progowe, przednie i tylne
Komfort
Owiewki szyb bocznych
Strona 10-11 Owiewki szyb bocznych

	MME50196

MME50043

Stylizacja
Atrapa ozdobna zderzaka
zewnetrzna przedniego
Strona 3 - 7 Płyta ochronna przednia
Osłona zderzaka tylnego
(jednotonowa)
Osłona zderzaka tylnego
(dwutonowa)
Spojler tylny
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (A31)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (C06)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (F15)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (P17)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (U19)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (W23)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (W37)
Osłona koła zapasowego,
jednoczęściowa (X37)
Osłona koła zapasowego,
dwuczęściowa
Osłona koła zapasowego,
dwuczęściowa

Osłona koła zapasowego,
chromowana

Chromowane listwy w środkowej części
zderzaka przedniego. Tylko  z opcją P13 i PC3.
Lakierowana w kolorze srebrnym, zastępuje
płytę standardową. Tylko  z opcją P13 i PC3.
Dolne poszerzenie zderzaka tylnego
z tworzywa sztucznego, w kolorze
ciemnoszarym (H01), dopasowane
kolorystycznie do dolnej części zderzaka.
Dolne poszerzenie zderzaka tylnego z
tworzywa sztucznego, w kolorze ciemnoszarym
(H01), z wkładką w kolorze srebrnym (A69).
Dostarczany w kolorze Sterling Silver (A19).
Może być lakierowany w kolorze nadwozia.
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
srebrnym metallic (odpowiada  A69).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Cool Silver (A31).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Granite Brown (C06).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Fairway Green (F15).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Medium Red (P17).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Dark Grey (U19).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Silky White (W23).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
White (W37).
Z tworzywa sztucznego z winylową
częścią tylną. Lakierowana w kolorze
Diamond Black (X37).
Część zewnętrzna chromowana, część
tylna z czarnego tworzywa.
Część zewnętrzna lakierowana w kolorze
Sterling Silver (A19), część tylna z czarnego
tworzywa. Może być lakierowana w kolorze
nadwozia.
Zastępuje czarną osłonę standardową.
Tylko do Pajero 5D MY15 i MY16 z nowym
kształtem drzwi bagażnika i podstawy tablicy
rejestracyjnej. Tylko  z opcją P13 i PC3.

MZ576646EX ■ ■
MZ576647EX ■ ■
M313826H01

M313826DT1
MZ574420EX

Grupa
akcesoriów Nazwa

Stylizacja
Osłony klamek drzwi
Chromowane, kpl 2 szt.
zewnetrzna przednich
Strona 3 - 7 Osłony klamek drzwi tylnych Chromowane, kpl 2 szt.
Osłony lusterek
zewnętrznych
Nakładki stopni bocznych

■ ■

Nakładki stopni bocznych

■ ■
■ ■

MZ313862

■

M313863A31

■

M313863C06
M313863F15

■
■

M313863P17

■

M313863U19

■

M313863W23

■

M313863W37

■

M313863X37

■

MZ547832EX

■

MZ547833EX

■

Opis produktu

Felgi
Felga aluminiowa 17”
aluminiowe
Strona 7
Felga aluminiowa 18”
Nakrętki zabezpieczające
Stylizacja
wnętrza
Strona
8-9

Nakładki na nawiewy
powietrza konsoli
środkowej
Nakładki na nawiewy
powietrza konsoli
środkowej
Nakładki na panele
włączników podnoszenia
szyb
Nakładki na panele
włączników podnoszenia
szyb
Nakładki na panele
włączników podnoszenia
szyb
Nakładki na panele
włączników podnoszenia
szyb
Nakładki na panele
włączników podnoszenia
szyb
Nakładki na panele
włączników podnoszenia
szyb
Nakładki na pedały

Nakładki na pedały
MZ547850EX ■
Nakładki progowe,
przednie

Chromowane. Zastępują osłony
standardowe.
Ze stali nierdzewnej, nakładane na
standardowe stopnie boczne.
Ze stali nierdzewnej, nakładane na
standardowe stopnie boczne.
Dostarczana bez kołpaczka i nakrętek.
Zalecany rozmiar opon: 265/65 R17.
Dostarczana bez kołpaczka i nakrętek.
Zalecany rozmiar opon: 265/60 R18.
Kpl 4 szt. z jednym kluczem, zakryte
nakrętki z płaskimi podkładkami.
Wygląd metalu.
Drewnopodobne.
Na drzwi przednie. Wygląd aluminium.

Numer
katalogowy

MY16 3D

Numer
katalogowy

MY16 5D

Opis produktu

MY16 3D

Grupa
akcesoriów Nazwa

MY16 5D

WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH
MZ380310EX ■ ■
MZ380311EX

■

MZ576220EX ■ ■
■

MZ313857
MZ313858

■

4250D402

■ ■

4250C973

■ ■

MZ313736

■ ■

MZ313866M

■ ■

MZ313866W
MZ313867A

■ ■
■ ■

Bezpieczeństwo
i ochrona
Stona 10 - 11

MZ312479
MZ312480

Dywaniki tekstylne,
Comfort
Dywaniki tekstylne,
Comfort
Dywaniki tekstylne,
Elegance
Dywaniki tekstylne,
Elegance
Tylne czujniki parkowania

Komplet na przód i tył, czarny welur.

MZ313845

Komplet na przód i tył, czarny welur.

MZ313847

Komplet na przód i tył, czarny welur.

MZ313846

Komplet na przód i tył, czarny welur.

MZ313848

■

Komplet 4 czujników. Informują sygnałem
dźwiękowym o przeszkodach podczas
cofania.  Mogą być lakierowane w kolorze
nadwozia.
Stalowa, czarna, zabezpieczenie
od podłogi do dachu. Do Pajero 5D
bez szyberdachu.
Stalowa, czarna, zabezpieczenie
od podłogi do dachu. Do Pajero 5D
z szyberdachem.
Czarny welur.

MZ313898N

■ ■

MR935379

■

MR935382

■

Czarny welur.

MZ313851

Czarny welur.

MZ313850

Czarny welur.

MZ313852

■

Składany, dostarczany w lekkim,
wytrzymałym etui.
Dostarczana w wytrzymałym pokrowcu
zamykanym na zamek błyskawiczny i rzepy.
Zawiera wyposażenie pierwszej pomocy
wg DIN 13164B.
Zestaw pierwszej pomocy wg DIN 13164B
z oddzielną przegrodą na trójkąt
ostrzegawczy.
Dla dzieci do 15 miesięcy, maks. 13 kg.

MZ312957

■ ■

MZ312958

■ ■

Krata oddzielająca
przestrzeń bagażnika
Krata oddzielająca
przestrzeń bagażnika
Dywanik podłogi
bagażnika, Comfort
Dywanik podłogi
bagażnika, Comfort
Dywanik podłogi
bagażnika, Elegance
Dywanik podłogi
bagażnika, Elegance
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka samochodowa

Na drzwi tylne. Wygląd aluminium.

MZ313868A

■

Na drzwi tylne. Wygląd metalu.

MZ313868M

■

MZ527516EX

■ ■

■

■

MZ562785EX

Tylne, osłaniają także tunel środkowy.

Zestaw apteczka, trójkąt

MZ313869

■

Tylne, osłaniają także tunel środkowy.

■ ■

■ ■

MZ527518EX

Dywaniki gumowe

MZ313867W

MZ313618

■

MZ527524EX

Dywaniki gumowe

Na drzwi przednie. Drewnopodobne.

Aluminiowe z gumowymi wkładkami.
Łatwy montaż bez konieczności wiercenia
otworów. Do wersji z manualną skrzynią
biegów (3 szt.)
Aluminiowe z gumowymi wkładkami.
Łatwy montaż bez konieczności wiercenia
otworów. Do wersji z automatyczną
skrzynią biegów (2 szt.)
Ze stali nierdzewnej z wkładką
antypoślizgową, z napisem Pajero.
Zastępują nakładki  standardowe.

■

Przednie.

■ ■

■

MZ527517EX

Dywaniki gumowe

MZ313867M

MZ313868W

Ze stali nierdzewnej z wkładką
antypoślizgową, z napisem Pajero.
Zastępują nakładki  standardowe.
Ze stali nierdzewnej, z podświetlanym
napisem Pajero.
Ze stali nierdzewnej. Nakładki przednie
z podświetlanym napisem Pajero.
Na drzwi przednie.

Numer
katalogowy

MZ562786EX ■
■ ■
MZ314532

Na drzwi przednie. Wygląd metalu.

Na drzwi tylne. Drewnopodobne.

Opis produktu

Na drzwi przednie i tylne.

■
■
■
■
■

■

MZ313849
■

■

MZ312959

■ ■

Fotelik dziecięcy Baby
Safe Plus*
Baza fotelika dziecięcego
Baza ISO-fix, dla dzieci do 15 miesięcy,
Baby  Safe Plus
maks. 13 kg.
Fotelik dziecięcy Duo Plus* Dla dzieci od 9 miesięcy do 4 lat,
lub  9 - 18 kg.
Fotelik dziecięcy Kid Plus
Dla dzieci od 4 do 12 lat, lub 15 - 35 kg.

MZ314393

■ ■

MZ314394

■ ■

MZ313045B

Komplet żarówek
Młotek bezpieczeństwa
Lifehammer®plus

Do wersji bez reflektorów ksenonowych

Umożliwia rozbicie szyby bocznej w
nagłych wypadkach. Zintegrowany nóż
pozwala na szybkie przecięcie pasów
bezpieczeństwa.
Kamizelka bezpieczeństwa Z logo Mitsubishi Motors

Lakier w sztyfcie
Lakier w sprayu

Grupa
akcesoriów Nazwa

Opis produktu

Transport i Kuweta bagażnika
wypoczynek
Strona 12-13 Kuweta bagażnika

Numer
katalogowy

Z niskimi krawędziami, elastyczne
tworzywo.
Z niskimi krawędziami, elastyczne
tworzywo.
Kuweta bagażnika XL
Z wysokimi krawędziami, elastyczne
tworzywo.
Kuweta bagażnika XL
Z wysokimi krawędziami, elastyczne
tworzywo.
Siatka podłogi bagażnika
Mocowana do uchwytów w podłodze
bagażnika.
Hak holowniczy, mocowany Dopuszczalna masa przyczepy hol.: 3500 kg,
na stałe
nacisk na kulę: 140 kg.
Hak holowniczy,
Przykręcany 4 śrubami.
przykręcany
Dopuszczalna masa przyczepy hol.: 3500 kg,  
nacisk na kulę: 140 kg.
Hak holowniczy, odpinany Ze zintegrowanym zamkiem.
Dopuszczalna masa przyczepy hol.: 3500 kg,  
nacisk na kulę: 140 kg.
Wiązka przewodów haka
Z gniazdem 7 pin, i modułem C2.
holowniczego, 7 pin
Współpracuje ze światłami LED i tylnymi
czujnikami parkowania.  
Wiązka przewodów haka
Z gniazdem 13 pin, i modułem C2.
holowniczego, 13 pin
Współpracuje ze światłami LED i tylnymi
czujnikami parkowania.  
Adapter gniazda 13 pin- > Umożliwia połączenie wtyczki 13 pin
13 pin Multicon/West
Multicon/West z gniazdem 13 pin DIN.
Adapter gniazda 13 pin
Umożliwia połączenie wtyczki 7 pin DIN
-> 7 pin
z gniazdem 13 pin DIN.
Adapter gniazda 7 pin ->
Umożliwia połączenie wtyczki 13 pin DIN
13 pin
z gniazdem 7 pin DIN.
Belki bagażnika
Do wersji z relingami dachowymi. Belki
dachowego
o przekroju prostokątnym, stalowe, czarne,
ze zintegrowanym zamkiem.
Belki bagażnika
Do wersji bez relingów dachowych. Belki
dachowego
o przekroju prostokątnym, stalowe, czarne,
ze zintegrowanym zamkiem.
Zestaw zabezpieczający
W zestawie 2 nakładki belek bagażnika,
belki bagażnika
2 paski ściągające i pokrowiec.
Uchwyt na rower
Aluminiowy, ze zintegrowanym zamkiem.

MZ313886

Uchwyt na rower

Stalowy, ze zintegrowanym zamkiem.

Uchwyt na rower

Aluminiowy, ze zintegrowanym zamkiem.
Tylko do belek MZ532148EX.
Ze zintegrowanym zamkiem, do przewozu
maks. 4 par nart lub 2 snowboardów.
Ze zintegrowanym zamkiem, do przewozu
maks. 4 par nart lub 2 snowboardów.
Tylko do belek MZ532148EX.
W komplecie 2 uchwyty i 2 paski
ściągające.

Uchwyt na narty/
snowboard
Uchwyt na narty /
snowboard
Uchwyt na kajak / deskę
surfingową
Uchwyt na wiosło / maszt

MY16 3D

Grupa
akcesoriów Nazwa

Parasol czarny

MY16 5D

Kubek do samochodu

MY16 3D

Portfel męski

MY16 5D

Pasek dwustronny,
skórzany

Odwiedź także naszą stronę:
www.mitsubishi-collection.com

■
■

MZ313887

■

MZ313888
MZ313889

■

MZ312254

■ ■

MZ314168

■ ■

MZ314169

■ ■

MZ314170

■ ■

MZ314549

■ ■

MZ314550

■ ■

MZ313939

■ ■

MZ313937

■ ■

MZ313938

■ ■

MZ312466

■ ■

MZ532148EX ■ ■
MME50500

■ ■

MZ313538

■ ■

MZ314156

■ ■

MZ532211EX

■ ■

MZ311974

■ ■

MZ535976EX ■ ■
MZ313537

■ ■

MZ311381

■ ■

komplet 4 szt.

MZ312469

■ ■

■ ■

Uchwyty do przewozu
długich przedmiotów

1 szt.

MZ311382

■ ■

■ ■

Taśma mocująca

MZ314250

Aluminiowy. Wymiary: 79 x 128 cm.

MZ313529

■ ■

MME61707

■ ■

Uchwyt na bagaż

Aluminiowy. Wymiary: 104 x 132 cm.

MZ312468

■ ■

MME50557

■ ■

Uchwyt na bagaż
Uchwyt na bagaż

Stalowy, czarny. Wymiary: 75 x 100 cm.

MZ535826

■ ■

Uchwyt na bagaż

Aluminiowy. Wymiary: 75 x 105 cm.
Tylko do belek MZ532148EX.

MZ533127EX

■ ■

MME50085

■ ■

Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera

■ ■

*Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa lub specjalnie   
zaprojektowanej bazy ISO-fix dla tego fotelika.
■    Zastosowanie

■ ■

14 15

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie należy wykorzystywać ani
opierać się na zawartych w nim informacjach w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych
dealerów Mitsubishi oraz w autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje podane w katalogu
nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561
Kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w katalogu były kompletne oraz
dokładne, MMC Car Poland Sp. z o.o. nie może gwarantować aktualności, dokładności lub
kompletności takich informacji.
MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania produktów i usług prezentowanych
w katalogu lub wprowadzenia do nich zmian.
Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od
kolorów rzeczywistych.
Cała zawartość katalogu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie
zamieszczone w nim zdjęcia, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia
pochodzenia itp. stanowią własność podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie,
kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

MMC Car Poland Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45A
02-146 Warszawa
tel. (0-22) 46-31-800
fax (0-22) 46-31-803
www.mitsubishi.pl

Kwiecień 2016. Wyprodukowano w Polsce.

