MITSUBISHI L200 Fabryczna gwarancja do 2026 r

MITSUBISHI L200
Nr oferty: 99957

179 990 PLN
(22) 510 00 30

Dane techniczne
MarkaMITSUBISHI
ModelL200
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziapick-up
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Ilość drzwi4 drzwi
Typ silnikadiesel
Moc150 KM
Skrzynia biegówautomatyczna
Rok produkcji2021
Przebieg14 532 km
Kolorbiały
Pojemność2268 cm3
Napęd4WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)
Poduszka powietrzna kierowcy
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
System ISOFIX
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Pre-Collision Assist
Immobilizer
Sygnalizacja niezapiętych pasów
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Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu

Historia
Samochód od pierwszego właściciela
Samochód z parku dealera
Samochód serwisowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi
Samochód z polskiej sieci dealerskiej
Samochód z gwarancją
Bezwypadkowy
Kraj pochodzenia: Polska
Data pierwszej rejestracji: 2021-06-17

Nadwozie
18" felgi ze stopów metali lekkich
Tylne lampy w technologii LED
Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Przednie światła LED
Światła do jazdy dziennej

Wnętrze
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Przyciemniane szyby
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
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Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Podłokietnik kierowcy
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Kierownica pokryta skórą
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Manetki zmiany biegów przy kole kierownicy
Podgrzewana kierownica
Roleta przestrzeni bagażowej

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Asystent zmiany biegu
System kamer 360°
Kamera cofania
Inteligentny kluczyk
Światła awaryjnego hamowania
Nawigacja satelitarna GPS
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Funkcja Android Auto / Carplay
Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo USB
Stacja multimedialna SDA

Opis
Auto na miejscu do odbioru od ręki.
Zapraszamy na jazdę testową.
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu wszystkich marek.
Załatwiamy wszelkie formalności związane z zakupem auta.

Audio i komunikacja:
Sterowanie systemem audio na kierownicy
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy
Gniazdo USB z przodu
6 głośników
Stacja multimedialna SDA z dotykowym ekranem 7-cali i gniazdem HDMI
Podwójne gniazdo USB dla II. rzędu siedzeń
Bezpieczeństwo:
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy
System stabilizacji toru jazdy i kontroli (ASTC)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
System kontroli zjazdu ze wzniesienia
System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
System ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM)
System kamer 360 stopni (w tym kamera cofania)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas jazdy do tyłu (RCTA)
Monitorowanie martwego pola w lusterkach zewnętrznych (BSW)
Ultradźwiękowy asystent ruszania (UMS)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Komfort i wygoda:
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Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 pilotami
Tempomat
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Automatyczna klimatyzacja 2 - strefowa
System dostępu bezkluczykowego (KOS)
Opony i koła:
18-calowe felgi aluminiowe z oponami 265/60R18
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Oświetlenie i widoczność:
Reflektory przednie w technologii Bi-LED
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Reflektory przeciwmgielne z przodu
Przyciemniane szyby tylne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Czujnik zmierzchu
Automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu
Fotochromatyczne lusterko wsteczne
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Lampy tylne w technologii LED
Elementy zewnętrzne:
Chromowane obudowy lusterek zewnętrznych
Chromowane klamki drzwi
Atrapa chłodnicy w kolorze srebrnym
Zderzak przedni w kolorze nadwozia z chromowanym wykończeniem
Stopnie boczne
Zderzak tylny ze stopniem
Elementy wewnętrzne:
Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów
Centralny podłokietnik z przodu i z tyłu
Komputer pokładowy
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
Skórzana tapicerka siedzeń
Podgrzewane fotele przednie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
Dodatkowe informacje
Pojemność zbiornika
paliwa
75
Maksymalny moment
obrotowy
400/1750-2250
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Maksymalna moc 150/3500
Maksymalna prędkość 171
Średnia emisja CO2 254
Masa własna 2035
Dopuszczalna masa
całkowita 3110
Długość 5305
Wysokość 1775
Szerokość 1815
Hamulce - przód Tarcze wentylowane
Hamulce - tył Bębny hamulcowe
Zawieszenie - przód Niezależne, wahacze
poprzeczne
Zawieszenie - tył Resory piórowe
Rozmiar opon 265/60R18
Felga Aluminiowa 18 cali
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie
stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
*Podana cena obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania za
pośrednictwem Dealera oraz zakupie u Dealera pakietu ubezpieczeń
komunikacyjnych.
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