MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS
Intense S

Rijklaar vanaf

€ 34.690

‘Bekroond met prestigieuze
GOOD DESIGN™ award’

EXTRA SPORTIVITEIT
MET DE INTENSE S

INTENSE S FEATURES:

Met zijn scherpe lijnen, coupé-achtige daklijn en krachtige Dynamic
Shield-grille komt de Mitsubishi Eclipse Cross standaard al bijzonder
sportief voor de dag. De exclusieve Intense S-uitvoering versterkt dat
beeld met een aantal sportieve extra’s.
Zo geven de 18 inch lichtmetalen wielen, bumperhoekskirts en zijskirts
met rode accenten de Eclipse Cross Intense S een extra sportieve
uitstraling. Na het openen van het portier vallen de fraaie instaplijsten,
sportpedalen en speciale vloermatten direct op. Ook parkeersensoren,
een head-up display en dual-zone climate control behoren tot de riante
standaarduitrusting van deze speciale uitvoering.

• Standaard metallic lak
• Luxe synthetisch lederen
bekleding met rode stiknaad
• Stoelverwarming vóór
• Voorbumperhoekskirts, zijskirts
en achterbumperhoekskirts
• Aluminium sportpedalen
• Eclipse Cross luxe mattenset
• Eclipse Cross instaplijsten

De Eclipse Cross Intense S is uitgevoerd met bijzonder fraaie
synthetisch lederen bekleding met rode stiknaden en stoelverwarming
op de voorstoelen. Bovendien wordt deze versie standaard geleverd
met metallic lak.

ADVIESPRIJZEN
UITVOERING

Energielabel

Co2uitstoot

Bijtelling

g/km

Nettocatalogusprijs
excl. BTW

Bpm

Consumentenprijs (1)

All-in
rijklaarprijs (2, 3)

incl. BTW

1.5 ClearTec Intense S

E

151

22%

19.408

23.484

10.286

33.770

34.690

1.5 CVT ClearTec Intense S

F

154

22%

20.528

24.839

10.931

35.770

36.690

39,00

39,00

-

Bijkomende kosten
Leges kenteken (onbelast)
Registratiekosten kentekenbewijs (€ 5,98 onbelast)

39,00

9,39

10,10

-

10,10

30,99

37,50

-

37,50

Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinspectie, reinigen,
poetsen, transport, set kentekenplaten, Mitsubishi-mattenset,
lifehammer, 2 veiligheidsvestjes, safety pack
(EHBO-set en gevarendriehoek) en € 25 brandstof

688,76

833,40

-

833,40

Totaal bijkomende kosten

768,14

920,00

Recyclingbijdrage

(1) Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling.				
(2) Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten.				
(3) Inclusief metallic lak. Meerprijs Pearl lak € 100 incl. btw.				

920,00

5 jaar garantie

LEVERBARE KLEUREN

Silky White

Sterling Silver

Amethyst Black

Orient Red

Pearl (W13)

Pearl (X42)

Metallic (U25)

Titanium Grey
Metallic (U17)

Metallic (P26)

UITRUSTING INTENSE S O.A.
• ABS met EBD
• Hill Start Assist
• 7 SRS-airbags
• Design Pack
• Lane Departure Warning
• Forward Collision Mitigation
• Keyless Operation System
• Dual-zone climate control
• Lederen stuurwiel met bediening audio,
cruise control en bluetooth carkit
• Privacy glass
• Licht- en regensensor
• Mistlampen vóór
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
• Head-Up Display
• Parkeersensoren vóór en achter
• Elektronische handrem met Brake Auto Hold (alleen op CVT)
• Aluminium sportpedalen
• Eclipse Cross luxe mattenset
• Eclipse Cross instaplijsten
• Luxe synthetisch lederen bekleding met rode stiknaad
• Stoelverwarming vóór
• Metallic lak

Smartphone Link Display
Audio met Apple Carplay
en Android AutoTM*

Achteruitrijcamera

Led-dagrijverlichting

18 inch lichtmetalen velgen
Automatisch grootlicht

Voorbumperhoekskirts, zijskirts
en achterbumperhoekskirts

*De officiële introductiedatum in Nederland is nog niet bekend, u kunt Android Auto op uw smartphone installeren via www.apkmirror.com. Wij adviseren u te allen tijde de meest recente versie te kiezen.

PROTECTION PACK

Achterbumperbeschermer
met carbonpatroon

Standaard All-in prijs € 295 NU VOOR € 245

Kofferruimtebeschermer
kunststof

Bagagenet

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1.5 DI-T MIVEC ClearTec met AS&G
2WD
6MT

CVT

Motor
Type
Cilinderinhoud

1.5 liter 16-klepsviercilinder MiVEC turbomotor
cc

1.499

Brandstoftoevoer

ECI-MULTI Direct Injection

Emissienorm
Max. vermogen (ECC net)
Max. koppel (ECC net)

Euro-6
kW (pk) / tpm

120 (163) / 5.500

Nm (kg.m) / tpm

250 (25,4) / 1.800 - 4.500

Brandstofverbruik
In de stad

liter/100 km

8,2

8,0
6,0

Buiten de stad

liter/100 km

5,7

Gecombineerd

liter/100 km

6,6

6,7

g/km

151

154

E

F

CO2 gecombineerd (1)
Energielabel
Gewichten
Ledig gewicht

kg

1.400

1.435

Max. toelaatbaar gewicht

kg

2.050

2.150

Max. aanhangwagengwicht (geremd)

kg

1.600

Max. aanhangwagengewicht (ongeremd)

kg

750

Max. kogeldruk

kg

Volume bagageruimte (2)

liter

80
341 - 448

(1) Het brandstofverbruik en de CO 2 -waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijders zijn gemeten volgens de Europese testcyclus EG 715/2007. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken
van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer en verkeer en de toestand van het voertuig. Wij adviseren gebruik te maken van
Het Nieuwe Rijden, kijk op www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
(2) Excl. 37 liter ruimte onder de laadvloer (voor de bandenreparatieset).

VOLG MITSUBISHI OVERAL
facebook.com/MitsubishiNederland
@Mitsubishi_NL
youtube.com/MitsubishiNederland
Bestelnummer: LECL01802

@Mitsubishi_NL

Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Alle prijzen in deze prijslijst gelden vanaf
1 januari 2019, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2018 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type
wijzigen. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de Europese testcylus EG 715/2007. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de
rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer en verkeer en de toestand van het voertuig. Wij adviseren gebruik te maken van Het Nieuwe Rijden, kijk op www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn.
Uw Mitsubishi-dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.
Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl, www.mitsubishi-motors.nl.

