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PRIJZEN EN SPECIFICATIES
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ROBUUST EN TOCH GERAFFINEERD

De krachtigste Pajero ooit. Het stijlvolle ontwerp van de Pajero weerspiegelt het machtige kaliber van de 
auto. Ontwikkelingen in het design en de technologie vertalen zich niet alleen in een betere besturing, 
minder rijgeluiden en toegenomen veiligheid, maar ook in betere prestaties en meer comfort.
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INDRUKWEKKEND UITZICHT

Elk detail in het geraffineerde interieur weerspiegelt de ontwerpkwaliteit 
van de Pajero. De zachte dashboardpanelen, de portierbekleding en de 
hoogwaardige materialen benadrukken de Pajero’s luxueuze stijl. 
Het SD navigatiesysteem biedt een 7-inch LCD-scherm dat centraal in het 
dashboard is ingebouwd. Het systeem is eenvoudig te bedienen en dankzij 
de GPS-techniek is de kortste route naar de bestemming snel gevonden.
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ONTWERPDETAILS

De Pajero heeft diverse fraaie ontwerpdetails. Zoals de 
versnellingspookknop in een gecombineerd zilver en lederen design en 
de, voor een optimale afleesbaarheid, te allen tijde verlichte meters. In 
het donker vult een rustgevende sfeerverlichting het interieur terwijl het 
met leder beklede stuurwiel tevens de bediening van het audiosysteem 
huisvest. De passagiers achterin kunnen met een eigen bedieningsknop de 
airconditioning instellen.
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STIJL EN RUIMTE

Elke zitrij in de Pajero biedt voldoende ruimte voor een ontspannen zithouding. Behalve een verrassend 
grote bagageruimte kent de Pajero ook andere opbergruimtes. In één simpele beweging kunt u de Pajero 
veranderen van een 2-zits naar een 5-zits terreinwagen of een 7-zits auto voor de gehele familie. De 3e zitrij 
kan gemakkelijk onder de laadvloer worden gestopt om zo een vlakke laadvloer te creëren. De hoofdsteunen 
kunnen worden opgeborgen onder de stoelen om de laadcapaciteit nog groter te maken. Daarnaast kan de 
3e zitrij ook in zijn geheel worden verwijderd zodat de ondervloerse laadruimte beschikbaar wordt.
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ZITPLAATSEN ZITPLAATSEN
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KRACHT EN PRESTATIES
De Pajero vereist een motor die trekkracht en vermogen genoeg 
heeft om ook het zwaarste terrein de baas te kunnen. De Pajero 
is niet alleen  krachtig, maar ook snel en stil. 

De geavanceerde 3.2-liter direct ingespoten common-rail 
dieselmotor (DI-D) geeft de Pajero het vermogen om overal 
te komen, snel, soepel en stil. Hij is standaard uitgerust met 
automatische transmissie. Een roetpartikel filter in combinatie 
met de automatische transmissie beperkt de emissie van 
schadelijke stoffen nog verder.

HET VERKENNEN VAN DE OFF-ROADLIMIETEN 

De Pajero’s superieure aanrijhoek is van essentieel belang 
wanneer de auto door uitdagend ruig terrein geloodst wordt. 
Onze legendarische Super Select 4WD-technologie verschaft de 
Pajero het vermogen om u overal naartoe en ook weer vandaan 
te krijgen. Of u nu een steile, met gras begroeide heuvel wilt 
beklimmen, door water van een halve meter diep wilt waden, 
over hoge, onregelmatige objecten heen wilt klauteren of een 
helling tot zelfs 35 graden wilt bedwingen, het kan. Voor de 
Pajero zijn maar weinig plekken onbegaanbaar.

INVECS-II MET SPORTSTAND 

Ontworpen om het rijden gemakkelijker te maken. Het 
Innovative Vehicles Electronic Control System (INVECS-II) is 
de slimme automatische 5-versnellingsbak van de Pajero. De 
INVECS-II transmissie maakt gebruik van een geavanceerde 
computerbesturing die de verschillende rijstijlen van elke 
bestuurder herkent, waarna een bijpassend schakel- 
programma wordt gekozen. Schakel de pook in de Sportstand 
en u kunt met een simpele voor- of achterwaartse beweging van 
de pook, snel en soepel van versnelling wisselen.
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GEAVANCEERDE ONAFHANKELIJKE WIELOPHANGING RONDOM

Een voorwielophanging met double wishbones en een multi-link 
achteras, beide in combinatie met schroefveren, zorgen ervoor 
dat elk wiel onafhankelijk beweegt van het wiel aan de andere 
zijde van de as. Dit garandeert een soepele en comfortabele rit 
en een vertrouwenwekkend gedrag op elk denkbaar terrein.

De verbeterde wielophanging laat de Pajero minder overhellen 
en biedt een veiliger weggedrag, zonder dat dit iets afdoet aan 
de indrukwekkende rijervaring.
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AWC (ALL WHEEL CONTROL)
Voor de beste controle op iedere ondergrond, van lange ritten 
op de snelweg tot de meest extreme off-road trips, is de Pajero 
voorzien van AWC (All Wheel Control). Dit systeem combineert 
de elektronisch aangestuurde Super Select 4WD (SS4-II) met het 
Active Stability & Traction Control (ASTC) systeem. AWC zorgt 
voor een ongelooflijke grip door simpelweg te kiezen voor de 
beste stand voor de desbetreffende ondergrond. Hierdoor is 
het met de Pajero mogelijk om zeer secuur te sturen onder de 
meest uitdagende rijomstandigheden.

SS4-II is het indrukwekkendste en meest verfijnde vierwiel- 
aandrijvingsysteem dat we ooit hebben ontwikkeld. Het stelt 

u in staat om – zelfs tot snelheden van 100 kilometer per uur 
– over te schakelen van de brandstofbesparende tweewiel- 
aandrijving naar vierwielaandrijving, ideaal wanneer de weg 
opeens glad wordt. In de moeilijkste situaties kunt u het 
centrale differentieel vergrendelen, waarna de aandrijfkrachten 
evenredig verdeeld worden over beide assen en de tractie 
maximaal is.
Voor optimale off-roadkwaliteiten, kunt u de lage gearing 
inschakelen. In die stand verdubbelt het effectieve vermogen 
om op de motor af te kunnen remmen. Bovendien neemt 
de trekkracht enorm toe, zodat de Pajero met gemak steile 
hellingen, diepe sneeuw of zuigende modder aankan.

DIFFERENTIEELLOCK ACHTER

Voor de meest extreme omstandigheden beschikt u over 
de mogelijkheid om het differentieel in de achteras te 
vergrendelen. Als bijvoorbeeld één van de achterwielen grip 
verliest en doorspint, dan zorgt de differentieellock ervoor dat 
het andere achterwiel wel gewoon blijft draaien, zodat u niet 
vast komt te zitten.

2H (2WD HOGE GEARING)
Ideaal voor stadsverkeer en rijden op de snelweg. De 
achterwielaandrijving garandeert een rustig en soepel rijgedrag.

C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK

4L

4LLC (4WD LAGE GEARING MET VERGRENDELD CENTRAAL 
DIFFERENTIEEL)
De lage gearing maximaliseert de trekkracht in het lage 
toerengebied en geeft optimale controle bij een steile afdaling. 
Het helpt u ook om uit situaties als zuigende modder, dikke 
sneeuw of diep zand te komen.

4HLC (4WD HOGE GEARING MET VERGRENDELD CENTRAAL 
DIFFERENTIEEL)
In deze stand krijgen de voor- en achteras ieder de helft van 
het koppel, waardoor extra grip voorhanden is op een gladde 
ondergrond.

4H (4WD HOGE GEARING)
Met de vierwielaandrijving ingeschakeld wordt het koppel over 
de voor- en achteras verdeeld in een verhouding variërend 
tussen 33:67 en 50:50. Dit zorgt voor extra grip en een ruimere 
veiligheidsmarge, vooral wanneer de weersomstandigheden 
slecht zijn of bij het rijden met een aanhanger.

2H

4H

4HLC

4LLC
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ADVIESPRIJZEN

UITVOERINGEN
 INSTYLE SWB

Standaarduitrusting INSTYLE SWB
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Super Select 4WD    
• SRS airbags voor bestuurder en passagier vóór
• Zij-airbags    
• Gordijnairbags    
• Stuurbekrachtiging    
• ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• Midden differentieellock
• Differentieellock achter inschakelbaar
• Active Stability & Traction Control (ASTC)
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare 

buitenspiegels    
• Climate control     
• Elektrisch bedienbare ramen met anti-klembeveiliging
• Centrale portiervergrendeling met 2 afstandsbedieningen 
• 18 inch lichtmetalen velgen
• Mitsubishi Multi Communication Systeem met SD navigatie,  

420W met 8 speakers
• DAB+ (Digital Audio Broadcast) tuner 

   

• Zwart lederen stoelbekleding inclusief stoelverwarming 
• LED dagrijverlichting   
• Elektrisch verstelbare voorstoelen    
• Elektrisch verschuifbaar en kantelbaar zonnedak
• Privacy glass    
• Xenon (HID) koplampen    
• Koplampsproeiers    
• Bluetooth handsfree carkit    
• USB aansluiting    
• Lederen stuurwiel met audio en cruise control bediening
• Lederen pookknop en handremgreep    
• Achteruitrijdcamera   
• Regensensor    
• Lichtsensor    
• Zwarte roofrails    
• Cruise Control    
• Mistlampen vóór    
• Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel  

 

Uitvoering Energie- 
label

CO2-uitstoot 
g/km

Netto catalogusprijs
excl. BTW            incl. BTW BPM Consumenten-

prijs1 
All-in 

rijklaarprijs2

3.2 DI-D SWB Instyle A/T G 238 41.304 49.978 61.712 111.690 112.625

3.2 DI-D LWB Instyle A/T G 245 43.840 53.046 65.644 118.690 119.625

Als optie leverbaar
Metallic lak  653,00 790,00 - 790,00
Informeer bij uw dealer naar de ombouwmogelijkheden voor grijs kenteken
Bijkomende kosten
Leges kenteken (onbelast) 39,00 39,00 - 39,00
Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,- onbelast)   9,06   9,70 -   9,70
Recylingbijdrage 35,12 42,50 - 42,50
Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinspectie, reinigen, 
poetsen, transport, set kentekenplaten, Mitsubishi mattenset (Classic), 
lifehammer, 2 veiligheidshesjes en safety pack (EHBO-set en gevaren-
driehoek), € 25 brandstof.

697,30 843,80 - 843,80

Totaal bijkomende kosten 780,54 935,00 - 935,00

¹Consumentenprijs incl. BTW en BPM. Grondslag voor de fiscale bijtelling. 

²Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. BTW, BPM en totaal bijkomende kosten. 
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INSTYLE LWB

Standaarduitrusting INSTYLE LWB
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Super Select 4WD    
• SRS airbags voor bestuurder en passagier vóór
• Zij-airbags    
• Gordijnairbags    
• Stuurbekrachtiging    
• ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• Midden differentieellock
• Differentieellock achter inschakelbaar
• Active Stability & Traction Control (ASTC)
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare 

buitenspiegels    
• Climate control     
• Elektrisch bedienbare ramen met anti-klembeveiliging
• Centrale portiervergrendeling met 2 afstandsbedieningen 
• 18 inch lichtmetalen velgen
• Mitsubishi Multi Communication Systeem met SD navigatie,  

420W met 8 speakers  
• DAB+ (Digital Audio Broadcast) tuner  
• Zwart of beige lederen stoelbekleding inclusief 

stoelverwarming 

• LED dagrijverlichting   
• Elektrisch verstelbare voorstoelen  
• Elektrisch verschuifbaar en kantelbaar zonnedak 
• Privacy glass    
• Xenon (HID) koplampen    
• Koplampsproeiers    
• Bluetooth handsfree carkit    
• USB aansluiting    
• Lederen stuurwiel met audio en cruise control bediening
• Lederen pookknop en handremgreep    
• Achteruitrijdcamera   
• Regensensor    
• Lichtsensor    
• Zwarte roofrails    
• Cruise Control    
• Mistlampen vóór    
• Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
• Airconditioning achter
• Geheel neerklapbare derde zitrij  

(Fold 2 Hide)
• Mitsubishi Multi Communication Systeem met SD navigatie ic.m. 

Rockford Acoustic design premium audiosysteem, 860W met  
12 speakers

INSTYLE SWB
ZWART LEDER

INSTYLE LWB
ZWART OF BEIGE LEDER 

BEKLEDING



12

LEVERBARE KLEUREN

AMETHYST BLACK [M] X37 MEDIUM RED [M] P17

POLAR WHITE [S] W37 SILKY WHITE [M] W23

FAIRWAY GREEN [M] F15 EIGER GREY [M] U19

COOL SILVER [M] A31 GRANITE BROWN [M] C06

M: METALLIC     
S: SOLID



1312

TECHNISCHE SPECIFICATIES

*Gemeten door Mitsubishi Motors Coporation   
** De verbruikscijfers 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.      

SWB LWB
Motor 3.2 liter DI-D
Type 3.2 liter 16-kleps viercilinder

DOHC turbodiesel met intercooler

Cilinderinhoud cc 3.200
Injectiesysteem Elektronische common-rail directe injectie met centraal geplaatste injectoren
Emissienorm Euro-6b
Emissiebeperkingssysteem Tweewegkatalysator + gesloten roetfilter
Max. vermogen (EEC net) kW(pk)/tpm 140 (190)/3.500
Max. koppel (EEC net) Nm/tpm 441/2.000
Brandstofsysteem
Brandstoftoevoer Common-rail directe injectie
Brandstoftype Diesel
Inhoud brandstoftank liter 69
Transmissie
Koppeling Koppelomvormer
Versnellingsbakratio’s
     1e versnelling 3.520
     2e versnelling 2.042
     3e versnelling 1.400
     4e versnelling 1.000
     5e versnelling 0.716
     Achteruitversnelling 3.224
Eindoverbrenging 3.692
Tussenbakratio’s
     Hoog 1.000
     Laag 1.900
Prestaties
Acceleratie (0-100 km/u) sec 11,5 12,7
Max. snelheid* km/u 180
Brandstofverbruik**
     In de stad liter/100 km 10,3 10,5
     Buiten de stad liter/100 km 8,3 8,6
     Gecombineerd liter/100 km 9,0 9,3
CO2, gecombineerd** 238 245
Maximaal aanhangergewicht
Geremd kg 3.000 3.500
Ongeremd kg 750
Max. verticale kogeldruk kg 120 140
Aanrijhoek 34,6º 34,5º
Schanshoek 24,1º 22,2º
Afrijhoek 34,3º 24,5º
Maximale veerweg
Voor mm 220
Achter mm 270 260
Wielophanging
Voor Double wishbone, schroefveren met stabilisatorstang
Achter Multi-link, schroefveren met stabilisatorstang
Remmen

Voor 16 inch geventileerde schijven  
(diameter: 290 mm)

17 inch geventileerde schijven  
(diameter: 332 mm)

Achter 16 inch geventileerde schijven met  
geïntegreerde trommels (diameter: 300 mm)

17 inch geventileerde schijven met  
geïntegreerde trommels (diameter: 332 mm)

Stuurinrichting
Type Tandheugel (bekrachtigd)
Draaicirkel m 10,6 11,4
Maten en gewichten
Bandenmaat 265/60R18
Eigen gewicht kenteken kg 2.080 2.285
Rijklaargewicht kg 2.180 2.385
Maximaal toelaatbaar gewicht kg 2.665 3.030
Maximale daklast kg 100 (met roofrails)
Inhoud bagageruimte (VDA) liter 290-1.120 663-1.790
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STANDAARDUITRUSTING
MODEL INSTYLE

SWB LWB
Veiligheid Bandenspanningscontrolesysteem  

Stuurbekrachtiging  

ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)  

Active Stability & Traction Control (ASTC)  

Brake override systeem  

Elektronische startonderbreker  

SRS-airbags voor bestuurder en passagier vóór (uitschakelbaar voor passagier vóór)  

Zij-airbags voor bestuurder en passagier vóór  

Gordijnairbags voor eerste en tweede zitrij  

Driepunts ELR-veiligheidsgordels met gordelspanners op voorste zitrij (2x)  

Veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar  

Driepunts ELR-veiligheidsgordels op tweede zitrij (3x)  

Driepunts ELR-veiligheidsgordels op derde zitrij (2x) - 

Waarschuwingssignaal voor gordels niet vast  

Kindersloten op achterportieren - 

ISOFIX-bevestigingspunten op tweede zitrij  

Exterieur Stylingpakket (kunststof afwerking portieren en spatbordverbreders in carrosseriekleur en zwarte dorpelbescherming)  

18 inch lichtmetalen velgen  

Chromen grille  

Portiergrepen in carrosseriekleur  

Voor- en achterbumper in carrosseriekleur  

Zilverkleurige beschermplaat voor  

Spatlappen voor en achter  

Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerd knipperlicht  

Zwarte roofrails  

Treeplanken  

Interieur Luxe interieur stylingpakket (chromen interieur portiergrepen en bedieningsknop elektrisch bedienbare ramen, zonneklep 
met make-up spiegel en verlichting en automatisch dimmende achteruitkijkspiegel)

 

Lederen pookknop en handremgreep  

12V aansluiting voor en achter  

12V aansluiting midden in opbergvak  

Verstelbare middenarmsteun met opbergvak  

Opbergvakken in voorportieren  

Zonneklep met make-up spiegel en verlichting aan bestuurders- en passagierszijde  

Bagageruimte
     Bagagehaak (4x)  

     Opbergruimte onder laadvloer - 

     Rolafdekhoes  

Interieur verlichting
     1e zitrij: interieur-/kaartleeslampen  

     2e zitrij: interieurlamp  

     In deuren voor  

     In deuren achter - 

Lederen stuurwiel met audio - en cruise control bediening  

Verlicht contactslot met timer  

Regelbare dashboardverlichting  

Centraal display (tijd, datum, audio, kompas, buitentemperatuur, hoogtemeter, barometer, gemiddelde snelheid, brand-
stofverbruik en resterende reisafstand)

 

Afsluitbaar dashboardkastje  

Aluminium sportpedalen  

Comfort Stuurbekrachtiging  

In hoogte verstelbare stuurkolom  

Schakelindicator  

Centrale portiervergrendeling met 2 afstandsbedieningen  

Elektrisch bedienbare ramen met anti-klembeveiliging  

Elektrisch verschuifbaar en kantelbaar zonnedak  

Cruise control  

Climate control  

Airconditioning achter - 

Achteruitrijdcamera  
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AFMETINGEN

LWB

SWB
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MODEL INSTYLE

SWB LWB
Audio en
communicatie

Mitsubishi Multi Communication Systeem met SD navigatie, 420W en 8 speakers  

Rockford Acoustic design premium audiosysteem met 860W en 12 speakers - 

DAB+ (Digital Audio Broadcast) tuner  

Bluetooth handsfree carkit  

USB aansluiting  

Stoelen Lederen bekleding met stoelverwarming voorstoelen  

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar op 5 punten  

Passagiersstoel elektrisch verstelbaar op 4 punten  

Voorstoelen
     Opbergvakken  

     In hoogte en hoekverstelbare hoofdsteunen (x2)  

     Verstelbare middenarmsteun met 2 bekerhouders  

     LED-voetenverlichting  

Tweede zitrij
     In delen neerklapbare en opklapbare achterbank (60:40)  

     In hoogte en hoek verstelbare hoofdsteunen (x3)  

     Middenarmsteun met 2 bekerhouders  

     LED-voetenverlichting  

Derde zitrij
     Geheel neerklapbaar (Fold 2 Hide) - 

     Hoofdsteunen (x2) - 

Licht en
zichtbaarheid

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel  

Licht- en regensensor  

LED dagrijverlichting  

Xenon (HID) koplampen met automatische niveauregeling  

Koplampsproeiers  

Mistlampen vóór  

Privacy glass  

Ruitenwissers met 2 snelheden, variabele intervalstand en sproeiers  

Ruitenwisser achter met intervalstand en sproeier  

Off-road Super Select 4WD systeem (SS4-II)  

Midden differentieellock  

Differentieellock achter inschakelbaar  
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ACCESSOIRES - EXTERIEUR STYLING

RESERVEWIELBESCHERMER SWB
met vinyl achterzijde in carosseriekleur

RESERVEWIELBESCHERMER SWB
binnenschaal zwart kunststof, buitenschaal

Starling Silver gespoten

RESERVEWIELBESCHERMER SWB
binnenschaal zwart kunststof, buitenschaal

chroom

RESERVEWIELBESCHERMER SWB
binnenschaal zwart, buitenschaal in 

carosseriekleur

RESERVEWIELBESCHERMER LWB
chroom. Vervangt de standaard zwarte 

uitvoering
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  SKIDPLAAT VOORZIJDE
zilverkleurig

  SPIEGELKAPPEN
chroom

  ACHTERSPOILER
in carosseriekleur gespoten

  STYLING ELEMENT VOORBUMPER
chroom

ACCESSOIRES - EXTERIEUR STYLING & LICHTMETALEN VELGEN

LICHTMETALEN VELG, 17 INCH  
6-spaaks

LICHTMETALEN VELG, 18 INCH  
6-dubbelspaaks

ANTI DIEFSTALMOEREN

  ZIJWINDGELEIDERS  STOOTLIJSTEN  / TREEPLANK INLEG
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  TREEPLANK INLEG SIERPLAAT
 RVS t.b.v. LWB

  TREEPLANK INLEG SIERPLAAT
RVS t.b.v. SWB

SPORTPEDALENSET
 (2-delig)

  DECORATIEPANEEL VENTILATIEROOSTERS
metallook

DECORATIEPANEEL VENTILATIEROOSTERS
woodlook

DECORATIEPANEEL RAAMSCHAKELAARS
voorportier aluminiumlook

DECORATIEPANEEL RAAMSCHAKELAARS
voorportier metallook

DECORATIEPANEEL RAAMSCHAKELAARS
voorportier woodlook

ACCESSOIRES - INTERIEUR STYLING
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ACCESSOIRES - VEILIGHEID  & BESCHERMING

TREKHAAK VAST TREKHAAK MET FLENSKOPPELING TREKHAAK AFNEEMBAAR

 KOFFERRUIMTE MAT  SCHEIDINGSREK

KOFFERRUIMTEBESCHERMER LAAG MODEL KOFFERRUIMTEBESCHERMER HOOG MODEL BAGAGENET
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KINDER VEILIGHEIDSZITJE
King Plus voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar

KINDER VEILIGHEIDSZITJE
Duo Plus voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar

COMBINATIESET VERBANDTAS EN
GEVARENDRIEHOEK

ACCESSOIRES - VEILIGHEID  & BESCHERMING

 DAKDRAGERSET
zwart gemoffeld staal voor modellen met roofrails

 FIETSDRAGER
standaard, zwart gemoffeld staal

IMPERIAAL
aluminium

SKI/SNOWBOARDDRAGER
zwart
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ACCESSOIRES
OMSCHRIJVING ARTIKELNR ALL-IN PRIJS

Exterieur styling     Skideplaat voorzijde zilver MZ576647EX € 169

    Stylings element chroom t.b.v. voorbumper MZ576646EX € 461

    Achterspoiler in carroseriekleur gespoten MZ574420EX € 868

    Spiegelkappen chroom MZ576220EX € 248

    Achterbumper stylingpaneel kunststof, two tone (A69/H01) M313826DT1 € 363

    Achterbumper stylingpaneel kunststof, (H01) M313826H01 € 286

    Reservewielbeschermer, met vinylen achterzijde in carroseriekleur t.b.v. SWB div. € 506

    Reservewielbeschermer binnenschaal in zwart kunststof, buitenschaal chroom,   
t.b.v. SWB MZ547832EX € 1.123

    Reservewielbeschermer binnenschaal in zwart kunststof, buitenschaal Starling Silver gespoten,  
t.b.v. SWB MZ547833EX € 1.018

    Reservewielbeschermer, chroom t.b.v. LWB. Deze luxe design uitvoering vervangd de standaard  
zwarte uitvoering MZ547850EX € 476

    Portiergreepbeschermer chroom, set voor de voorportieren MZ380311EX € 123

    Portiergreepbeschermer chroom, set voor de achterportieren MZ380310EX € 123

    Decoratiestrips zilverkleurig in overeenstemming met zilvere auto accenten t.b.v. SWB MZ313827S1 € 92

    Decoratiestrips chroom look t.b.v. SWB MZ313827S2 € 106

   Stootsierlijsten excl. decoratiestrip t.b.v. SWB in donker grijs materiaal MZ313827 € 222

    Stootsierlijsten excl. decoratiestrips t.b.v. LWB in donker grijs (H01) materiaal MZ313828 € 242

    Decoratiestrips zilverkleurig in overstemming met zilveren auto accente t.b.v. LWB MZ313828S1 € 81

    Decoratiestrips chroom look t.b.v. LWB MZ313828S2 € 106

    Treeplank inleg sierplaat RVS t.b.v SWB MZ313857 € 336

    Treeplank inleg sierplaat RVS t.b.v LWB MZ313858 € 363

    Lichtmetalen velg 17 inch 6-spaaks 4250D402 € 741

    Lichtmetalen velg 18 inch 6-spaaks 4250C973 € 782

    Antidiefstalmoeren MZ313736 € 56

Interieur styling     Instaplijsten RVS voorportier met verlichting en Pajero inscriptie t.b.v. SWB MZ527524EX € 382

    Instaplijsten RVS voorportier met verlichting en Pajero inscriptie t.b.v. LWB MZ527518EX € 474

    Instaplijsten RVS met anti-slip vervangen de originele t.b.v. voorportieren SWB MZ527516EX € 244

    Instaplijsten RVS met anti-slip vervangen de originele t.b.v. voorportieren LWB MZ527517EX € 244

    Decoratiepaneel ventilatieroosters metal look MZ313866M € 138

    Decoratiepaneel ventilatieroosters woodlook MZ313866W € 138

    Decoratiepaneel rondom raamschakelaars voorportier aluminium look MZ313867A € 88

    Decoratiepaneel rondom raamschakelaars voorportier metal look MZ313867M € 88

    Decoratiepaneel rondom raamschakelaars voorportier woodlook MZ313867W € 108

    Decoratiepaneel rondom raamschakelaars achterportier aluminium look MZ313868A € 66

    Decoratiepaneel rondom raamschakelaars achterportier metal look MZ313868M € 84

    Decoratiepaneel rondom raamschakelaars achterportier woodlook MZ313868W € 66

    Sportpedalen set t.b.v. M/T uitvoering (3-delig) MZ313618 € 140

    Sportpedalen set t.b.v. A/T uitvoering (2-delig) MZ313869 € 156

Comfort     Zijwindgeleiders voor de voorportieren t.b.v. SWB MZ562785EX € 119

    Zijwindgeleiders voor de voorportieren en achterportier t.b.v. LWB MZ562786EX € 192

    Mattenset velours Elegance, meerprijs t.o.v. standaard meegeleverde mattenset div. € 20

    Kofferruimtemat zwart velours Comfort (400 gram) t.b.v. SWB MZ313849 € 30

    Kofferruimtemat zwart velours Elegance (600 gram) t.b.v. SWB MZ313850 € 38

    Kofferruimtemat zwart velours Comfort (400 gram) t.b.v. LWB MZ313851 € 74

    Kofferruimtemat zwart velours Elegance (600 gram) t.b.v. LWB MZ313852 € 106

    Rubber mattenset voorzijde MZ314532 € 37

    Rubber mattenset achterzijde t.b.v. SWB MZ312479 € 42

    Rubber mattenset achterzijde t.b.v. LWB MZ312480 € 42
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*   Bij montage van originele Mitsubishi accessoires op een nieuwe auto, verleent Mitsubishi op deze accessoires  5 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers.  
De resterende 3 jaar met en beperking tot 100.000 km. 

 
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en BTW.

OMSCHRIJVING ARTIKELNR ALL-IN PRIJS

Veiligheid  
& bescherming

    Achteruitrijddetectie/parkeerhulp, set met 4 sensoren in carrosseriekleur afstandsweergave middels 
akoestisch signaal div. € 483

    Scheidingsrek, zwart gemoffeld staal t.b.v. LWB met schuifdak MR935382 € 794

    Kinderveiligheidszitje “Baby-safe Plus”, gordelbevestiging en Isofix bevestiging middels Isofix beugel. 
Voor baby’s tot 15 maanden MZ314393 € 127

    Isofix montage beugel t.b.v. “Baby-safe Plus” MZ314394 € 127

    Isofix montage beugel t.b.v. “GO/1-s Bimbo” gezicht voorwaarts MZ314416 € 95

    Kinderveiligheidszitje “Duo Plus”, Isofix & gordelbevestiging. Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-
18kg) MZ313045B € 295

    Kinderveiligheidszitje “King Plus”, gordelbevestiging. Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg) MZ314451 € 264

    Kinderveiligheidszitje “Kid Plus”, gordelbevestiging. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (15-36kg) MZ314250 € 154

    Combinatieset verbandtas & gevarendriehoek MZ312959 € 31

    Verbandtas MZ312958 € 15

    Gevarendriehoek MZ312957 € 12

Transport & vrije tijd     Trekhaak standaard vast MZ314168 € 375

    Trekhaak met flenskoppeling MZ314169 € 443

    Trekhaak afneembaar MZ314170 € 631

    Trekhaakkabelset 7-polig DIN MZ314549 € 248

    Trekhaakkabelset 13-polig DIN MZ314550 € 289

    Adapter van 13-polig DIN auto naar 7-polig DIN aanhanger MZ313937 € 19

    Adapter van 7-polig DIN auto naar 13-polig DIN aanhanger MZ313938 € 19

    Adapter van 13-polig DIN auto naar Multicon/West aanhanger MZ313939 € 36

   Dakdragerset zwart gemoffeld staal MZ312466 € 142

    Imperiaal aluminium 79 x 128 cm. MZ313529 € 361

    Imperiaal aluminium 104 x 132 cm¹ MZ312468 € 205

    Imperiaal zwart gemoffeld staal 75 x 100 cm ¹ MZ535826 € 89

    Fietsdrager standaard, zwart gemoffeld staal ¹ MZ314156 € 64

    Fietsdrager, lichtgewicht aluminium MZ313538 € 129

    Kajak-/surfplankdrager MZ313537 € 111

    Ski-/snowboarddrager² MZ311974 € 96

    Transport beschermset: 2 spanbanden in tasje & 2 beschermstukken MME50500 € 30

    ¹Adapter t.b.v. aluminium drager benodigd bij montage MZ312468 & MZ535826 MZ313061 € 25

    ²Adapter t.b.v. aluminium drager benodigd bij montage MZ311974 MZ313062 € 18

    Kofferruimtebeschermer laag model t.b.v. SWB MZ313886 € 93

    Kofferruimtebeschermer laag model t.b.v. LWB MZ313887 € 113

    Kofferruimtebeschermer hoog model t.b.v. SWB MZ313888 € 182

    Kofferruimtebeschermer hoog model t.b.v. LWB MZ313889 € 211

    Bagagenet MZ312254 € 36



Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzonde-
ring van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere 
overheidsheffingen. Alle prijzen in deze prijslijst gelden vanaf 1 januari 2017, zo-
lang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in Euro’s. Hiermee komt de 
prijslijst van 1 november 2016 te vervallen. Alle informatie is gebaseerd op gege-
vens van het modeljaar 2016 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, 
deze kunnen per type wijzigen. 
Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werke-
lijke 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
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Volg Mitsubishi overal

facebook.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

youtube.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

Ervaar de bijzondere service van Mitsubishi Motors

 √  5 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het 

aantal kilometers. De resterende 3 jaar met een beperking 

tot 100.000 km. 

 √  12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit.

 √  5 jaar lakgarantie.

 √  5 jaar gratis Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP); 
mobiliteitsservice in heel Europa. Vanaf het 6e jaar krijgt 
u eveneens gratis mobiliteitsservice indien uw auto in 
onderhoud is bij een door Mitsubishi Motors erkend 
servicecentrum.

 √  5 jaar garantie op originele Mitsubishi accessoires bij 
montage op een nieuwe auto, waarvan 2 jaar zonder 
beperking van het aantal kilometers. De resterende 3 jaar 
met een beperking tot 100.000 km. 

 √ Professionele service met het juiste gereedschap.

 √  Vakkundig onderhoud volgens vaste onderhoudstarieven 
met originele Mitsubishi Motors onderdelen van de hoogste 
kwaliteit.

 √ Meer dan 2.500 door Mitsubishi Motors erkende dealers in 
Europa.


