
ZDARMA 

ZÍSKEJTE Z VAŠEHO
VOZU MAXIMUM
PŘIPRAVTE SVÉ MITSUBISHI NA JARO

MITSUBISHI SERVIS

www.mitsubishi-motors.cz

MITSUBISHI NLINE SERVIS



PUSŤTE SI DO 
VOZU ČERSTVÝ 
JARNÍ VZDUCH

Čištění klimatizace 
Určeno pro novější vozy jako 
pravidelná péče o klimatizační systém 
(alespoň 1x za 6 měsíců), pokud se 
neprojevují žádné zápachy apod. 
Ošetření klimatizačního systému 
přípravkem Quick Fresh zajistí 
pročištění ventilační soustavy 
a provonění interiéru 
s antibakteriálním 
účinkem. Cena 
zahrnuje i aplikaci 
přípravku.

Pylový filtr
Nechte si pylový filtr 
vyměnit při každé 
servisní prohlídce, 
nejméně 1x ročně!

299  
Kč

Sleva 20%

ZDARMA

Dezinfekce klimatizace
Určeno pro vozy bez pravidelné 
péče o klimatizaci, kde se při zap-
nutí/vypnutí klimatizace projevuje 
mírný zápach. Dezinfekce 
výparníku a klimatizační soustavy 
dezinfekčním přípravkem 
s atestem – spolehlivě zahubí 
viry, plísně. Cena zahrnuje 
i aplikaci přípravku.

ZDARMA při provedení čištění, 
nebo dezinfekce klimatizace

Koncentrát 1:10 letní 
kapaliny do ostřikovačů 

599  
Kč

PŘIPRAVTE SVŮJ VŮZ NA JARO
Navštivte svůj servis MITSUBISHI, ať je Váš vůz po zimě zase v kondici! Ať po náročném zimním 
provozu, či po delším zimním odstavení, nechte Váš vůz připravit na sezonu. Společně s výměnou 
zimních pneumatik za letní, nechte zkontrolovat i vše ostatní okolo kol, co drží Váš vůz s Vámi na 
silnici. Využijte zvýhodněné ceny dílů brzd, tlumičů pérování i dalších dílů zavěšení kol a vybraných 
servisních úkonů, aby Váš vůz jel tam, kam chcete. A pokud Vaše loňské letní pneumatiky nemají 
již dostatečnou hloubku vzorku, vyberte si ze zvýhodněné nabídky letních pneumatik Nokian.

Brzdové  
desky

Soustružení  
brzdových kotoučů
Za splnění přesně stanovených podmínek je možné prodloužit 
životnost brzdových kotoučů obrobením na speciálním zařízení. 
Vhodné při samotné výměně brzdových destiček pro prodloužení 
jejich životnosti, může řešit projevy vibrací při brzdění apod.

Správně nastavená geometrie náprav je předpokladem pro dobré 
jízdní vlastnosti, minimalizaci opotřebení dílů podvozku a zajišťuje 
rovnoměrné opotřebení pneumatik. Předejdete tak dalším 
zbytečným výdajům na opravy Vašeho vozu.

Seřízení geometrie náprav

Brzdové  
kotouče

Tlumiče 
pérování 

Uložení  
stabilizátoru

Kulové  
klouby  
řídící tyče

Tyčky  
stabilizátoru 

Brzdová  
kapalina

Kontrola  
brzd

Vzorek  
pneumatik

Tlak 
v pneumatikách

Test tlumičů 
pérování

Kontrola  
zavěšení kol

Stěrače

Kapalina 
do ostřikovačů

Osvětlení

Světlomety

Akumulátor

Sleva 20%

Sleva 20%

Sleva 20%

Topení 
a klimatizace

Stírátka  
Flat Blade
Vždy skvělý výkon - moderní 
plochá stírátka pro Lancer, ASX, 
Outlander, Pajero a L200



7 390 
Kč / ks

LETNÍ PNEUMATIKY

SLITINOVÁ KOLA PRO VOZY MITSUBISHI
19"16" 20"

Nokian Line SUV
ODOLNÁ  A JISTÁ NA MOKRU
●  Aramidem zesílená stavba  

pro jedinečnou odolnost
●  Prvotřídní komfort,  

maximální výkonnost  
a nízká spotřeba paliva

●  Extrémní bezpečnost  
na mokrých silnicích

Nokian Rotiiva AT
VĚTŠÍ ŽIVOTNOST
●  Stabilita a výkon jak na hlavní silnici,  

tak i v terénu
●  Agresivní dezén zaručuje  

vynikající ovladatelnost
●  Robustní konstrukce,  

řezu vzdorný běhoun

RADIUS R12 - SILVER 
stříbrné provedení
pro Outlander MY13 ->
schválený rozměr pneu 245/45 R19

RADIUS R12 - SPORT 
černé provedení 
s chromovanými doplňky
pro Outlander MY13 ->
schválený rozměr pneu 245/40 R20

Pokličky s logem 
pro kola R12

3 490 
Kč / ks

2 838 
Kč / ks

2 916 
Kč / ks

NOVINKA

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
AVIC-F980BT
● 2 DIN CD/DVD
●  GPS Navigační systém  

vybavený Bluetooth
● 6.1″ dotykový displej  
● HDMI

AVIC-F88DAB
●  High-end 2 DIN  

CD/DVD
●  GPS Navigační 

systém vybavený 
Bluetooth

●  7″ dotykový displej 
● HDMI 
● AppRadio Mode 
●  DAB přijímač

*Uvedené ceny jsou za multimediální systém včetně instalační sady pro Lancer 
model 2016 ve výbavě INVITE. V ceně není zahrnuta montáž. Cena sady se liší 
podle modelu vozu i jeho výbavy. Pro konkrétní nabídku pro Váš vůz, včetně 
montáže, kontaktujte Vašeho prodejce Mitsubishi. K multimediálním systémům je 
možné objednat další příslušenství např. parkovací kamery, TV tuner, apod.

Pozn.: Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis MITSUBISHI nabízí pneumatiky za příznivé ceny včetně komplexních služeb  
a odběru ojetých pneumatik ZDARMA. Zároveň zkontroluje Váš vůz tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik. 
V případě zájmu o jiný, než uvedený rozměr pneumatik, či dezén pneumatik se obraťte na Váš servis Mitsubishi pro konkrétní nabídku.

Komplexní navigační systémy té 
nejvyšší kategorie, které vás ohromí 

svými schopnostmi. Kvalitní zvuk 
a zábava na palubě vašeho vozu 

zaručeny!  Velký multidotykový 6.1“ 
nebo 7“ displej  vám nabídne stejnou 

intuitivní obsluhu jako váš telefon.

25 990 
Kč 

od *

39 990 
Kč 

od *

Nokian Line 
VÝKONNÁ NA MOKRÉM POVRCHU
●  Snadno ovladatelná a logicky se chovající  

i ve vyšších rychlostech
●  Vysoká odolnost vůči  

aquaplaningu a maximální  
přilnavost na mokru

●  Bezpečná a ekonomická

TX SILVER 6,5x16 ET36
stříbrný povrch
Lancer, ASX,  
Outlander, Grandis
S kovovým stříbrným  
logem Mitsubishi

TX GRAPHITE 6,5x16 ET36
grafitový povrch
Lancer, ASX,  
Outlander, Grandis
S kovovým stříbrným 
logem Mitsubishi

Rozměr LI SI Dezén Akční cena
205/60 R16 92 H Nokian Line 2.151,-

LANCER

Rozměr LI SI Dezén Akční cena
175/65 R14 82 T Nokian Line 1.065,-
185/55 R 15 86 H Nokian Line 1.827,-

COLT

ASX
Rozměr LI SI Dezén Akční cena

215/65 R16 102 H Nokian Line SUV 2.130,-
215/60 R17 100 H Nokian Line SUV 2.662,-

OUTLANDER
Rozměr LI SI Dezén Akční cena

215/70 R16 100 H Nokian Line SUV 2.257,-
225/55 R18 98 V Nokian Line SUV 3.280,-

PAJERO
Rozměr LI SI Dezén Akční cena

265/65 R17 116 H Nokian Line SUV 3.280,-
265/60 R18 110 V Nokian Line SUV 4.004,-

L200
Rozměr LI SI Dezén Akční cena

245/70 R16 111 T Nokian Rotiiva AT 3.024,-
245/65 R17 111 T Nokian Rotiiva AT 3.646,-



Tato nabídka platí od 1. dubna do 30. června 2016, nebo do vyčerpání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně slev a DPH, bez montáže.  
Podrobné informace o nabídce a náklady montáže uvedených produktů poskytne Váš autorizovaný prodejce Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Obj.č.: CZJARLE16

MITSUBISHI BENEFITY

MITSUBISHI NLINE SERVIS
Nonstop u Vás doma a nebo v kanceláři. Nejjednodušší cesta k Vašemu 
servisu Mitsubishi. Zvolte si nejbližší servis Mitsubishi, zadejte 
informace o svém voze a svůj požadavek, v nejbližší době budete 
kontaktováni servisem pro potvrzení vhodného termínu opravy.

Přijeďte se svým vozem 
na předepsanou pravi-
delnou údržbu ke svému 
autorizovanému opravci 
Mitsubishi. Budete vědět, 
že je Váš vůz v pořádku 
a bezpečný, a navíc zís-
káte ZDARMA asistenční 
službu MAP až na 1 rok.

KARTA MITSUBISHI MOTORS  
ASSISTANCE PACKAGE

pravidelný servis, jistota na celý rok

MITSUBISHI SERVIS KLUB

Připravte své Mitsubishi na další sezónu a získejte slevu 50% na výše zobrazené položky z MITSUBISHI BUTIKU.
Potvrďte své údaje pro MITSUBISHI SERVIS KLUB, při provedení pravidelné servisní prohlídky, výměny brzdových desek a kotoučů, či jiné zakázce  
s použitím  náhradních dílů a příslušenství Mitsubishi v hodnotě alespoň 5000 Kč, získáte slevu 50% na vybrané položky z MITSUBISHI BUTIKU.
Podpisem tohoto poukazu dávám ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. a zák. č. 133/2000 Sb. v planém znění společnosti M Motors CZ s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Chodovci 2457/14, IČ: 27192636 (dále jen M Motors) a servisu uvedenému níže  
(dále jen Servis) bezvýhradní souhlas k tomu, aby M Motors a Servis jako správci osobních údajů nebo zpracovatelé, kteří na základě smlouvy provádí pro M Motors nebo Servis zpracování osobních údajů nebo osoby zabezpečující reklamní  
a propagační služby pro M Motors, zpracovávali mé osobní údaje, a to konkrétně jméno, příjmení, bydliště (poštovní adresu), e-mailovou adresu, telefon, SPZ (RZ), VIN vozidla, za účelem průzkumu a nabízení obchodu a služeb, zjišťování  
spokojenosti s výrobky a službami a dalších marketingových průzkumových aktivit, nabízení a poskytování asistenčních služeb, vedení statistiky a archivu. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám, než které jsou výše uvedeny.  
Tento souhlas dávám na dobu 10 let. Dále souhlasím s tím, aby mě M Motors a Servis informovali o svých produktech, zboží a službách, označenými jako obchodní sdělení, a to využitím mé e-mailové adresy, telefonu, faxu či jiného  
obdobného způsobu. Beru na vědomí, že mám právo zejména na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu, informaci o jejich zpracování, odstranění a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Detailní rozsah a podmínky poskytování asistenční 
služby jsou uvedeny na www.mitsubishi-motors.cz.

www.mitsubishi-motors.cz

Jméno:  Ulice:
Příjmení:  Město:
Společnost:  PSČ:
e-mail:  VIN:
Datum:  Podpis:

ZDARMA

SLEVA 50%

PROGRAM
BONUS+

Věrnostní program pro vozy Mitsubishi. Dle data výroby Vašeho vozu 
získáte slevu 10 - 20 % na originální díly a příslušenství Mitsubishi.

BONUS 5+
BONUS 7+
BONUS 10+

SLEVA 10 % na náhradní díly pro vozy starší 5 let
SLEVA 15 % na náhradní díly pro vozy starší 7 let
SLEVA 20 % na náhradní díly pro vozy starší 10 let

www.mitsubishi-motors.cz

ASISTENČNÍ SLUŽBA PRO MAJITELE VOZIDEL MITSUBISHI
Asistenční služba 
zahrnuje:
- zásah silniční služby
-  odtah do nejbližšího autorizo-

vaného servisu Mitsubishi
-  náhradní dopravu nebo  

náhradní vozidlo
- ubytování
- vyzvednutí vozu po opravě

Podmínky získání 
asistenční služby MAP:
-  na voze značky Mitsubishi  

je prováděna předepsaná 
pravidelná údržba u autorizo-
vaného opravce Mitsubishi

-  nabídka platí pro vozy 3 až  
15 let od uvedení do provozu

-  asistenční služba je poskyto-
vána do příští předepsané 
pravidelné údržby, nejdéle 
však 1 rok

564 
Kč

458 
Kč

 Klíčenka 
s USB
kapacita 8 GB

Hodinky
kovové pouzdro, 
minerální sklo, 
5 atm,  
průměr 51mm

Termoska
s logem Mitsubishi PHEV  

Power bank
kovový povrch 
s přísavkami pro  
upevnění k telefonu – 4 000 mAh

1 412 
Kč

2 791 
Kč


