


Комплексна система стабілізації 
S-AWС (SUPER-ALL WHEEL CONTROL)
Система S-AWС дарує відчуття 
впевненості під час руху по різних 
поверхнях, поєднуючи переваги 
електронно-керованого повного 
приводу й фірмової системи 

керування вектором тяги (AYC), яка 
точно розподіляє крутний момент 
між лівими та правими колесами 
за рахунок вибіркового гальмування. 
Навіть у разі ненавмисного гальмування 
чи надмірного прискорення на 
засніженому повороті автомобіль 
залишається керованим, адже 
система S-AWС постійно оцінює 
дорожні умови й завчасно застосовує 
гальма й муфту повного привода, 
щоб відвернути небезпеку. Про стан 
системи S-AWС сповіщає індикатор 
на панелі приладів. Залежно від 
дорожніх умов, водій може вибирати 
серед режимів AUTO, SNOW і 
GRAVEL, щоб забезпечити точне 
кермування, стійкий прямолінійний 
рух і маневреність на слизьких 
поверхнях.

Кросовер у кузові купе

1,5-літровий бензиновий 
турбодвигун із прямим 
впорскуванням пального
Маючи менший робочий об’єм заради 
економічності й турбонаддув для 
більшого крутного моменту при малих 
і середніх обертах, цей інноваційний 
двигун забезпечує миттєве впевнене 
прискорення завдяки безпосередньому 
впорскуванню, випускному колектору 
всередині головки блока циліндрів 
та фірмовій системі регулювання фаз 
газорозподілу (MIVEC)*.

Режим AUTO
Гарантує оптимальну 
роботу повного привода 
в різних дорожніх 
ситуаціях.

Режим SNOW
Поліпшує курсову 
стійкість на слизьких 
поверхнях, найбільше 
підходить для засніжених 
доріг.

Режим GRAVEL
Допомагає впевнено 
їздити бездоріжжям та 
запобігає загрузанню.

Варіатор INVECS-III
Модернізований варіатор (CVT) 
забезпечує плавне та потужне 
прискорення і сприяє економії 
пального завдяки новому алгоритму 
зміни передач, який до того ж дарує 
приємне відчуття перемикання 
віртуальних передач.

*Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System — електронна система зміни фаз газорозподілу, яка забезпечує поєднання високого обертального моменту в широкому діапазоні 
обертів і високої економічності.



Всебічна безпека
Система запобігання 
фронтальним зіткненням (FCM)
Допомагає уникнути фронтального 
зіткнення або пом’якшити його 
наслідки, якщо удар неминучий. Для 
розпізнавання автомобілів і пішоходів 
використовуються камера й лазерний 
радар.

Адаптивний круїз-контроль (ACC)
Підтримує задану дистанцію до 
автомобілів попереду за допомогою 
радара, а отже, підвищує безпеку й 
комфорт водія на магістралях і шосе, 
а також під час руху в заторах.

Асистент дальнього світла (AHB)
Підвищує комфорт і безпеку керування 
вночі, адже сам перемикається на 
ближнє світло в разі появи іншого 
транспорту, і знову переходить на 
дальнє світло, щойно той проїде.

Примітка:
Наведені системи безпеки є виключно допоміжними й мають програмні обмеження. Вони не можуть запобігти аварійним ситуаціям в усіх випадках та за усіх погодних умов. Будь 
ласка, будьте уважними за кермом і не покладайтеся тільки на зазначені технології. Докладніше про обмеження та умови роботи систем див. в Інструкції з експлуатації автомобіля.
Асистент дальнього світла (AHB) працює на швидкості понад 40 км/год й автоматично відключається на меншій швидкості. Докладніше див. в Інструкції з експлуатації автомобіля.

 

Система попередження про зміну 
смуги руху (LDW)
Застосовує візуальний і звуковий 
сигнали, щойно автомобіль із 
вимкненим покажчиком повороту 
наближається до краю смуги.

Система контролю сліпих зон (BSW)
Виявляє транспорт у так званих 
«сліпих» зонах обабіч автомобіля за 
допомогою датчиків паркувального 
радара, розташованих у кутах 
заднього бампера.

Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду 
заднім ходом (RCTA)
Коли система RCTA активована, на панелі приладів з’являється відповідний 
індикатор. Щойно під час руху заднім ходом радар у задньому бампері виявляє 
інше авто, яке наближається збоку, на дисплеї панелі приладів з’являється 
попередження, лунає звуковий сигнал і блимають індикатори в зовнішніх 
дзеркалах.

Сім подушок безпеки
Фронтальні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки й подушка для захисту 
колін водія захистять усіх пасажирів у разі зіткнення.



Зв’язок зі світом в дорозі

7-дюймовий  
сенсорний  

екран
DAB / FM / AM

Гучний зв’язок 
і потокове аудіо через 

Bluetooth®
iPod®

2 USB-порти
Система 

кругового 
огляду

Індикація 
витрати 

пального
Еко-асистент

Підключення смартфону* 
до системи MITSUBISHI CONNECT
Під’єднайте смартфон до Mitsubishi 
Сonnect та керуйте улюбленими 
навігаційними і мультимедійними 
додатками за допомогою голосових 
команд, доки будете зосереджені на 
безпечному управлінні автомобілем.

Окремий тачпад для управління 
мультимедійними функціями
Створений на основі концепції 
автоматизації місця водія, тачпад 
надає змогу інтуїтивно керувати 
системою Mitsubishi Сonnect.

Акустична система преміум-класу Rockford Fosgate®
Оцініть високу якість нової акустики, розробленої спільно з Rockford Corporation. 
Завдяки цифровій технології DTS Neural Surround™ дев’ять динаміків огорнуть 
вас неймовірно чистим звучанням.

Високочастотний динамік 3,5 см
Середньочастотний конусний
динамік 16 см
Двосмуговий коаксіальний
динамік 16 см
Двокотушковий сабвуфер 25 см
8-канальний підсилювач
звуку 710 Вт
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Проекційний дисплей
Проекційний екран над панеллю приладів в полі зору водія дублює важливу 
інформацію про поїздку. Яскравість кольорової графіки і кут нахилу дисплея 
можна регулювати. Екран автоматично висувається чи ховається, коли ви 
відповідно вмикаєте або вимикаєте запалювання.

*Варіант підключення та функціональність системи може залежати від моделі вашого смартфона та типу операційної системи, що встановлена на ньому. Деякі послуги можуть бути 
недоступними на деяких ринках.
Примітка: Rockford Fosgate® й пов’язані логотипи є зареєстрованими товарними знаками Rockford Corporation у США й інших країнах. DTS Neural Surround™ є товарним знаком DTS, Inc.



Все для вашого комфорту 

Панорамний люк з електроприводом
Стильний двосекційний панорамний дах із рухомою передньою панеллю 
створює особливу атмосферу в салоні. Шторка кожної секції відкривається 
окремо, дозволяючи регулювати кількість світла, що потрапляє в салон.

Підігрів керма
З теплим кермом приємніше їхати 
в холодну погоду. Вимикач зручно 
розташований на центральній консолі.

Підігрів сидінь
Передні та задні бічні сидіння мають 
нагрівальні елементи в подушках і 
спинках. Підігрів легко ввімкнути й 
вимкнути.

Кольоровий багатофункціональний 
LCD-дисплей
З великого 4,2-дюймового дисплея 
в центрі панелі приладів зручно 
зчитувати корисну інформацію про 
автомобіль, поїздку, температуру зовні, 
ЕСО-асистент тощо.

Зона 
обігріву

Відсувне сидіння

200 мм

Регулювання задніх сидінь
Комфортні задні сидіння не лише 
мають дев’ять позицій нахилу 
спинки, а й можуть зсуватись на 
200 мм, забезпечуючи таким чином 
один із найбільших в класі простір 
для ніг.
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Передня камера

Задня камера

Система кругового огляду
Зображення з чотирьох камер, розташованих по периметру автомобіля, та 
змодельований вид із висоти пташиного польоту убезпечують вас під час 
маневрування чи паркування, адже дають змогу бачити недоступні для огляду 
ділянки довкола автомобіля.

Система безключового доступу 
й запуску автомобіля з кнопкою 
(КОS)
Маючи ключ біля себе, натисніть 
кнопку на зовнішній ручці дверей або 
багажника, щоб замкнути чи відімкнути 
всі двері й кришку багажника.

Кнопка 
запуску 
двигуна

Обігрів переднього скла
Вмонтовані нагрівальні елементи 
очищують скло від льоду й конденсату 
швидше за обігрів салону.

Датчик світла й дощу
Склоочисники автоматично вмикаються, 
коли датчик розпізнає вологу на 
передньому склі.

Вузькі пороги
Захищають від бруду під час поїздки.
Тож в авто можна легко сідати, не 
хвилюючись про те, що одяг може 
забруднитись.

Зона 
обігріву

Особливості оснащення
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Синій металік (D06)

Яскраво-срібний металік (U25) Титановий сірий металік (U17) Білий перламутр (W13)

Червоний діамантовий (P62) Бронзовий металік (С21) Чорний аметистовий перламутр (Х42)

Кольори кузова

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Комплектація INTENSE ULTIMATE

Двигун Бензиновий, 4-циліндровий, DOHC MIVEC, з прямим впорскуванням  
та турбіною (4B40)

Коробка передач CVT (8-ступеневий варіатор в режимі Sport Mode)

Тип привода 2WD 4WD

Об’єм, куб.см 1 499

Потужність, к.с./об.хв. 150/ 5 500

Макс. обертальний момент Нм/об.хв. 250/ 2 000–3 500

Споряджена маса (без водія), кг 1 490 1 560

Повна маса, кг 2 100

Дорожній просвіт, мм 183

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата пального, л/100 км

міський цикл 9,2 9,8

заміський цикл 6,2 6,5

комбінований цикл 7,3 7,7

Розгін 0–100 км/год, с 11,1 11,4

Максимальна швидкість, км/год 195

Об’єм паливного бака, л 63 60

Шини 225/55 R18

* виміряно Mitsubishi Motors



* Означає надання гарантії строком на 5 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше, з дати початку 
гарантії, вказаної в Меморандумі про реєстрацію. На перші 24 місяці обмеження щодо пробігу не застосовується.
Дія цієї Гарантійної Політики поширюється на всі моделі нових автомобілів ТМ «MITSUBISHI» (за винятком Outlander PHEV), 
проданих кінцевим споживачам вперше авторизованими офіційними дилерами MITSUBISHI MOTORS на території України (крім 
тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС), починаючи з 01.09.2018 року. Детальні умови щодо дії гарантії, 
територія покриття, обмеження/винятки та обов’язкові умови для гарантійного обслуговування вказані на веб-сайті www.
mitsubishi-motors.com.ua, а також у сервісній документації до відповідного автомобіля ТМ «MITSUBISHI».

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» — ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР ТА ІМПОРТЕР АВТОМОБІЛІВ ТМ «MITSUBISHI» В УКРАЇНІ. 
ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ 0 (800) 50-03-50 (ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, КРІМ ТИМЧАСОВО 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ ООС).
Інформація про моделі автомобілів ТМ «Mitsubishi» та їхні характеристики діє на момент випуску цього документа: вона надається тільки для ознайомлення, 
не є публічною офертою та не може вважатися контрактними зобов’язаннями. Виробник та/або Дистриб’ютор залишає за собою право без попередження 
вносити зміни до характеристик представлених моделей автомобілів без зобов’язання оновлення цього документа. Подання кольорів кузова та матеріалів 
внутрішнього оздоблення надається для інформації, оскільки друкарські технології не забезпечують точного відтворення гами кольорів. Кольори, 
представлені на фотографіях в каталозі, можуть відрізнятись від реальних. Для отримання детальнішої інформації звертайтесь до найближчого офіційного 
дилера Mitsubishi Motors в Україні. Всі права захищені.

/ 100  000 КМ*

ГА РА Н Т І Ї
РОКІВ

www.mitsubishi-motors.com.ua

Детальніше  
про ECLIPSE CROSS

Ціни та комплектації 
ECLIPSE CROSS

Огляд 360
ECLIPSE CROSS


