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3475 mm

2550 mm

LENGTE

WIELBASIS

KLEINE DRAAICIRKEL

GEEN VERVUILING

ECONOMISCH, ECOLOGISCH, i-MiEV

De i-MiEV is een 100% elektrische auto, waarbij  geen emissies 
vrijkomen. Het is een simpele vergelijking – 0% vervuiling staat 
gelijk aan een C02 uitstoot van 0 in de atmosfeer.

KRACHTIG
De lithium-ionbatterij van de i-MiEV bestaat uit 88 cellen en voorziet in een actieradius van  
160 km na iedere oplaadbeurt. U rijdt al 100 km voor slechts € 4,-*, en door gebruik te maken van  
lage elektriciteits avond/nachttarieven, zal de prijs per kilometer alleen maar dalen. 
* Gebaseerd op NEDC cyclus.

STABIEL
De i-MiEV is 3.475 mm lang wat hem een opvallend compacte auto maakt. De 15 inch 
wielen en een wielbasis van 2.550 mm dragen bij aan een goede balans en stabiliteit 
tijdens het rijden.  Maar ook doordat de batterij unit zich onder de vloer bevindt en 
bijdraagt aan een lager zwaartepunt en een betere voertuigstabiliteit. 

MAAK DE DRAAI
De bescheiden draaicirkel van 
slechts 9 meter maakt het parkeren 
in kleine ruimtes heel eenvoudig.

HET NIEUWE UITERLIJK
Heeft u de nieuwe EV toekomst gezien? 
Volg het geraffineerde uiterlijk van de 
i-MiEV’s vriendelijke voorkant tot de 
uitlaatvrije achterkant en ontdek de auto 
met het menselijke gevoel.

0 CO2

€ 4,00/100km*

9,0 m
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(MiEV Operating System)

Comfort
• Smooth Start Control 
(geleidelijke vermogensafgifte  
bij wegrijden)

• Batterij energieniveaumeter

•Regeneratief remsysteem 
•Power Save Control

Energie-efficiëntie

•Batterij management systeem
•High-Voltage Control Systeem
•Actieradius indicator
• Active Stability en Traction
   Control (ASTC) en ABS
• Brake override system

Veiligheid

MiEV OS, HET BREIN ACHTER DE i-MiEV
De i-MiEV is uitgerust met het nieuwste voertuig managementsysteem; MiEV OS (Operating System). Dit systeem voert 
belangrijke taken uit, zo houdt het de batterijstatus nauwlettend in de gaten alsook het terugwinnen van energie door middel 
van de regeneratieve remfunctie. Het MiEV OS verhoogt de veiligheid, het comfort en de energie-efficiëntie. Deze manier van 
denken is door de vakjury van ‘2009-2010 Car of The Year Japan’ beloond met de titel ‘Most Advanced Technology’.

VOORUITGAAND, VERZEKERD, i-MiEV

HET OPWEKKEN VAN ENERGIE TERWIJL U REMT
Bij het loslaten van het gaspedaal treedt de regeneratieve remfunctie in werking. Dit betekent dat de motor als stroomgenerator 
werkt en de bewegingsenergie van de i-MiEV omzet in elektriciteit, zodat de accu wordt opgeladen.

D-stand
Dit is de normale rijstand. 
Regeneratief remmen  
gebeurt automatisch  
wanneer dit nodig is. 

B-stand
In deze stand is het effect 
van het regeneratief remmen 
sterker en is bedoeld om 
bergaf te rijden.

C-stand
Het effect van regeneratief 
remmen is zwakker. Deze 
stand maakt ontspannen 
rijden tijdens langere ritten 
mogelijk.

ACTIEVE STABILITEITS- MET TRACTIECONTROLE (ASTC) HOUDT DE I-MIEV STABIEL
Indien u onverwachte obstakels wilt ontwijken, zal de ASC functie van het MiEV OS, 
reacties zoals onder- of overstuur minimaliseren. Op een glad wegdek zal de TC 
(Tractie Control) het verlies van aandrijfkracht wegnemen en een vlotte acceleratie 
mogelijk maken. Aangezien ASTC is geoptimaliseerd voor de i-MiEV neemt ook tijdens 
het regeneratief remmen de stabiliteit toe.

Geen gebruik van ACS met TC
Met gebruik van ACS met TC

ASC

TC
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0 Motorgeluid

4 Zitplaatsen

De elektrische motor van de i-MiEV is niet te vergelijken met een 
benzinemotor. Deze is soepel en stil, ook tijdens het accelereren, 
en levert geen trillingen. Zodat u en uw passagiers in alle 
omstandigheden van een aangename rit kunnen genieten.

STILTE, REALITEIT, i-MiEV

DEEL HET PLEZIER
Dankzij het ontwerp van het interieur en 
de lange wielbasis biedt de i-MiEV plaats 
aan 4 volwassenen.

WAT NEEMT U MEE?
Zelfs met 4 passagiers heeft u een 
bagage ruimte van 235 liter. Door de 
tweedelige achterbank (50/50) neer te 
klappen, ontstaat een bagageruimte van 
maximaal 860 liter.

PRAKTISCH INSTRUMENTENPANEEL
Het onderscheidende ontwerp mag 
er futuristisch uitzien, maar van de 
plaatsing van de bekerhouders tot de 
ruime opbergvakken en de indeling van 
het instrumentenpaneel is de i-MiEV 
ontworpen om in alle gemakken te 
voorzien. Tevens is de i-MiEV standaard 
voorzien van een radio met cd/mp3-
speler en usb aansluiting. 
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30 min.8 uur

130km/u

TOPSNELHEID

160km*

ACTIERADIUS BIJ 
VOLLEDIGE LADING

KRACHTIG EN SOEPEL
De lichtgewicht permanent synchroon electromotor combineert een hoog rendement met een 
verbazingwekkend sterke en lineaire acceleratie. Met een max. koppel van 196 Nm en een topsnelheid 
van 130 km/u is de i-MiEV altijd alert.

*Gemeten door NEDC, New European Driving Cycle. Deze kan 

afwijken door de rijstijl, wegomstandigheden en het gebruik 

van de kachel/airconditioning, etc. 

PLUG IN, GA VERDER
Bij een volledige lading heeft de i-MiEV een actieradius van 160 km. 
Perfect voor dagelijks gebruik. 

OP 2 MANIEREN LADEN
Uitgerust met een standaardaansluiting voor een volledige lading in 8 uur en een snellaadaansluiting voor 
een 80% lading in 30 minuten, voor thuis of onderweg. 

SNELLAADSYSTEEMNORMAAL LADEN

80% VOL IN 30 MINUTEN
Snellaadtijd met max. 50kW, kan 
variëren afhankelijk van bijvoorbeeld 
de buitentemperatuur.

NA 8 UUR VOL
Laadtijd met AC230V/10A (kabel met CCID box) 
8 uur. 
Laadtijd met AC230/16A (kabel type 2 mode 3 
(Mennekes)) 6 uur.
Volledig opgeladen bij een leeg accupakket.

196Nm

MAX. KOPPEL
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6 Airbags

Naast de verantwoordelijkheid voor het milieu en het rijplezier biedt de i-MiEV ook een aantal 
veiligheidskenmerken.

GEAVANCEERDE VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ
Aangezien de batterij-installatie onder het vloeroppervlak van de 
i-MiEV is geplaatst in een waterdichte behuizing, is deze goed tegen 
water en aanrijdingen beschermd. 

BESCHERMING
In totaal 6 airbags beschermen de 
bestuurder en passagiers in geval van een 
aanrijding. 

RISE VEILIGHEIDSKOETSWERK
Mitsubishi’s exclusieve RISE (Reinforced 
Impact Safety Evolution) koetswerk 
garandeert een grote kreukelzone tijdens 
een aanrijding.

‘POWER DOWN’ WAARSCHUWINGSLAMPJE
Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het 
waarschuwingslampje oplichten om u te 
waarschuwen. Om energie te besparen zal de 
ventilator wel aanblijven maar de airconditioning 
stopt automatisch. 

ENERGIENIVEAU METER MET LAAG ENERGIE- 
NIVEAU WAARSCHUWINGSLAMPJE
Wanneer de batterij nog voor een 1/8 deel 
gevuld is, zal het lage energieniveau waar-
schuwingslampje oplichten zodat u weet dat de 
batterij opgeladen moet worden.

ECO EN OPLAAD ZONES 
Indien u tijdens het rijden de naald in de Eco 
zone houdt, is dat gunstig voor de actieradius.

Terwijl in de oplaad zone, de indicator 
aangeeft dat de batterij wordt opgeladen. 

VISUALISEER EEN SLIMMERE RIT
Alles wat u moet weten, kunt u van het instrumentenpaneel 
aflezen. De energieniveau meter links toont de schakelpositie 
en informeert u wanneer de batterij opgeladen moet worden. 

METER DISPLAY

 • Kilometerteller
 • Dagteller A
 • Dagteller B
 • Meter verlichting  
 • Service herinnering (Nog te rijden afstand tot de volgende 

inspectie)
 • Service herinnering (Aantal maanden tot de volgende inspectie)
 • Actieradius indicator

VEILIG RIJDEN

BANDENSPANNINGS-
CONTROLESYSTEEM
TPMS (Tyre Pressor Monitoring 
System), sensoren in de wielen geven 
de druk in de banden door. Bij een 

te lage spanning in één of meerdere banden wordt 
het waarschuwingssymbool op het informatiedisplay 
geactiveerd.

6



MiEV AFSTANDSBEDIENING
Met de MiEV afstandsbediening kunt u voor vertrek de climate control inschakelen 
om zodoende op een comfortabele en efficiënte rit te zijn voorbereid. De timer voor 
het opladen stelt u in staat de oplaadtijden vooraf op de door uw gewenste tijd te 
programmeren. Het ingebouwde display toont informatie over het energieniveau 
van de accu.

AFSTANDSBEDIENING CLIMATE CONTROL*
De airconditioning kan met behulp van de EV knop op de 
afstandsbediening aan- en uitgezet worden. Door voor vertrek 
de airconditioning aan te zetten kunt u een comfortabele 
binnentemperatuur creëren en bespaart u energie die u voor uw 
rit kunt gebruiken. 
De te kiezen A/C standen zijn: COOL, HOT, DEF, A/C OFF. In de DEF 
stand wordt tevens de achterruitverwarming aangezet.

OPLAAD TIMER*
Gebruikers kunnen kiezen wanneer zij de i-MiEV willen opladen 
(bijv. tegen lagere avond/nacht elektriciteitstarieven).

Er zijn twee oplaad timers.
ON timer: het starten van het opladen binnen 0 – 19.5 uur.
OFF timer: het stoppen van het opladen binnen 0 – 19.5 uur, of 
wanneer volledig opgeladen de ‘-‘ instelling.

TRACTIE BATTERIJNIVEAU INDICATOR 
Hier kunt u het oplaadniveau van de batterij controleren. 

*: Is alleen geactiveerd wanneer de normale laadkabel is aangesloten 

Noot:  Het getoonde display kan afwijken bij actueel gebruik.

Aan/uit knop

Keuze knop

Handmatig laden knop

Omhoog / Omlaag knop

Akoestic Vehicle Alerting System (AVAS)

Omdat de i-MiEV heel erg stil is, zal AVAS een geluid maken om 
voetgangers te informeren dat de auto nadert. Het systeem 
werkt zowel in vooruit als in achteruit en maakt gebruik van de 
snelheid sensoren, rempedaalschakelaar en versnelling keuze. 
AVAS bevat een Akoestiek Alerting Speaker en een AVAS pauze 
knop.
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ADVIESPRIJZEN

Uitvoering Energie- 
label

CO2-uitstoot 
g/km Bijtelling Netto catalogusprijs

excl. BTW            incl. BTW BPM Consumenten-
prijs1 

All-in 
rijklaarprijs2

i-MiEV A 0 4% 21.479    25.990 -    25.990 27.005

Als optie leverbaar

Metallic / Pearl lak 380,00    460,00 -    460,00

Two-tone 504,00    610,00 -    610,00
Bijkomende kosten

Leges kenteken (onbelast) 39,00    39,00 -    39,00
Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,- onbelast)   9,06      9,70 -      9,70
Recyclingbijdrage Lithium-ion accupakket 123,97 150,00 - 150,00

Recyclingbijdrage 35,12 42,50 - 42,50

Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinpectie, reinigen, poetsen, 
transport, set kentekenplaten, Mitsubishi mattenset (Classic), lifehammer, 
2 veiligheidshesjes,  lampenset, safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek 
en rubber ophangband laadkabel.

639,50 773,80 - 773,80

Totaal bijkomende kosten 846,46 1.015,00 - 1.015,00

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

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

  

i-MiEV

UITVOERING

Standaarduitrusting
• Airconditioning
• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
• SRS-airbags voor bestuurder en passagier vóór
• Zij-airbags vóór en gordijnairbags
• Active Stability en Traction Control (ASTC)
• Brake assist
• ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• AVAS (Approaching Vehicle Audible System)
• Buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• In delen neerklapbare achterbank
• Elektrische stuurbekrachtiging
• Lederen bekleding stuurwiel en pookknop

• Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare 
buitenspiegels

• LED-achterlichten
• Lichtsensor
• Privacy glass
• Dagverlichting
• Verwarming bestuurders- en bijrijdersstoel
• Radio met cd/mp3-speler en usb aansluiting
• MiEV Remote System (Climate control, laden en accu info)
• Bandenspanningscontrolesysteem
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LEVERBARE KLEUREN

BEKLEDING

RED (M) / WHITE [P] R5W

COOL SILVER [M] A31

BRUINE STOF

FROST WHITE [S] W37

AMETHYST BLACK [P] X42

CHERRY BROWN [P] C11

BRILLIANT TURQUOISE [M] D22

M: METALLIC     
S: SOLID     
P: PEARL
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN

*  De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de Europese testcyclus EG 715/2007. De actieradius cijfers kunnen afwijken van de meting met deze norm, dit komt  
door rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, milieu-invloeden en voertuigomstandigheden. Wij adviseren gebruik te maken van Het Nieuwe Rijden, kijk op  
www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.* 

Deze specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Neem contact op met uw dichstbijzijnde Mitsubishi dealer / importeur voor meer gedetailleerde 
informatie.Raadpleeg www.mitsubishi-motors.nl/verbruiksvoorwaarden.aspx voor meer informatie.

Motor
Model YS1
Rated output kW 35
Max. vermogen kW 49
Max. koppel Nm 196

Batterij
Type Lithium-ion batterij
Voltage V 330
Energie kWh 16

Afmetingen en gewichten
Lengte mm 3.475
Breedte mm 1.475
Hoogte mm 1.610
Wielbasis mm 2.550
Spoorbreedte voor mm 1.310
Spoorbreedte achter mm 1.270
Bodemvrijheid mm 150
Interieur lengte mm 1.790
Interieur breedte mm 1.270
Interieur hoogte mm 1.250
Ledig gewicht kg 1.085
Max. toelaatbaar gewicht kg 1.450
Zitplaatsen personen 4

Prestaties
Minimale draaicirkel m 9
Energieverbruik (NEDC)* Wh/km 125
Actieradius (NEDC)* km 160
Max. snelheid km/u 130
Acceleratie (0 - 100 km) sec 15,9

Transmissie
Eindoverbrenging 6.066

Wielophanging
Voor MacPherson veerpoot

Achter 3-link de Dion

Remmen
Voor Geventileerde schijven
Achter Trommels

Stuurinrichting
Type Tandheugelbesturing (elektronisch bekrachtigd)

Banden (met lage rolweerstand)

Voor 145/65R15

Achter 175/55R15

1.310

1.475

1.270

150

1.
27

0

1.790

2.550

3.475

500 425

1.
61

01.
25

0

alle maten zijn in mm.
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ACCESSOIRES - EXTERIEUR STYLING

ZIJSKIRTSET AFSLUITBARE WIELMOERSET

ZIJWINDGELEIDERS LICHTMETALEN VELGEN 15 INCHSTOOTLIJSTEN

DAKSPOILER
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ACCESSOIRES - INTERIEUR STYLING

ARMSTEUN ASBAK
standaard of met LED verlichting op 
zonne-energie

SIGARETTENAANSTEKER

DISLAY KIT VOOR DE BLUETALK II 
CARKIT

TEXTIELE MATTENSETS
Comfort en Elegance
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ACCESSOIRES - TRANSPORT & BESCHERMING

KAYAK-SURFPLANKDRAGER SNOWBOARD-/SKIDRAGER SCHUIFSTUKKEN LADING (4 ST.)

EV-BOX LAADSTATION

DAKDRAGERSETACHTERBUMPER BESCHERMFOLIE KINDERVEILIGHEIDSZITJES
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ACCESSOIRES - VEILIGHEID & BESCHERMING

LAADSNOERKLEP 
FOLIE 

VERBANDTAS EN GEVARENDRIEHOEK
in stevige tas met rits en klittenband

LAKSTIFTEN SPUITBUSSEN

PORTIERGREEP 
FOLIE

RESERVELAMPENSET

BESCHERM FOLIESET
9 delig transparant
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ACCESSOIRES

Bij montage van originele Mitsubishi accessoires op een nieuwe auto, verleent Mitsubishi op deze accessoires 3 jaar Multigarantie.
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en BTW.

OMSCHRIJVING ARTIKELNR ALL-IN PRIJS

Exterieur styling     Dakspoiler MZ574509EX € 396
    Zijskirtset MZ380582EX € 529
    Stootlijsten, zwart ongespoten MZ314515 € 186
    Zijwindgeleiders, donker getint MZ380579 € 197
    Lichtmetalen velgenset 7-spaaks 15 inch div. € 1.080
    Winterwielenset 15 inch lichtmetalen velgen, voorzien van 145/65R15 voorzijde & 175/55R15 

achterzijde Hankook winterbanden div. € 1.046

    Afsluitbare wielmoeren, set van 4 stuks MZ314192 € 47
    Striping ‘Cute’ licht MZ314525 € 265
    Striping ‘Cute’ donker MZ314524 € 265
    LED dagrijverlichting/LED mistlicht vervangen de originele dagverlichting-/mistlampen ZZ005947 € 325

Interieur styling     Armsteun MZ522086EX € 392
    Asbak standaard MZ360298EX € 42
    Asbak met LED verlichting op zonne-energie MZ520635EX € 85
    Sigarettenaansteker MZ360370EX € 23
    Mattenset velours Elegance, meerprijs t.o.v. standaard meegeleverde mattenset MZ314510 € 19

In-car entertainment     Geïntegreerde portable navigatie Garmin 3490LT, 4,3 inch display  met geïntegreerde 12v 
voeding, geluid over de auto speakers, voorzien van TMC & Bluetooth, uitgevoerd met snel 
Click montagesteun voor op het dashboard

ZZ005945 € 582

    Semi geïntegreerde portable navigatie Garmin, 4,3 inch display  met geïntegreerde 12v voe-
ding, voorzien van TMC & Bluetooth,met snelklik bevestigingssteun voor op de A-stijl ZZ005946 € 379

    Bluetalk II carkit MME31821 € 262
    Optionele display kit voor de Bluetalk II MME31821D € 57
    Parrot MKi-9100 carkit met OEM display, model specifieke bekabeling i-MiEV, voorzien van 

iPod & USB aansluiting ZZ005674 € 341

    Parrot MKi-9200 carkit met kleuren display, model specifieke bekabeling i-MiEV, voorzien van 
iPod & USB aansluiting ZZ005679 € 392

    12 volt voedingsaansluiting t.b.v. uw telefoon vanaf € 15
Transport en veiligheid     Dakdragerset, afsluitbaar zwart gemoffeld staal MZ532252EX € 452

    Kajak-/surfplankdrager MZ313537 € 111
    Peddel-/mastdrager MZ311381 € 19
    Snowboard-/skidrager MZ311974 € 96
    Fietsdrager, zwart gemoffeld staal MZ314156 € 64
    Fietsdrager, aluminium MZ313538 € 129
    Imperiaal, aluminium 79 x128 cm MZ313529 € 361
    Imperiaal, aluminium 104 x 132 cm MZ312468 € 205
    Transport beschermset: 2 spanbanden in tasje & 2 beschermstukken MME50500 € 30
    Schuifstukken voor de lading 4 st. MZ312469 € 46

Veiligheid  
en bescherming

    Kofferbakbeschermer, lichtgewicht materiaal MZ314514 € 109
    Achterbumperbeschermer, zwarte folie MZ314523 € 35
    Beschermfolie set 9-delig transparant MZ314522 € 106
    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
    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
    Reservelampen set MME61713 € 34
    Gevaren combinatie set MZ312959 € 31
    Gevarendriehoek MZ312957 € 12
    Verbandtas MZ312958 € 15

Laadstation  
en toebehoren

    Type 2 Mode 3, 16 ampère laadkabel 5,6 meter (Mennekes) MZ314772 € 395
    Ophangband 220v adapter laadkabel ZZ005777 € 18
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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 2015 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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Ervaar de bijzondere service van Mitsubishi Motors

 √  3 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het 

aantal kilometers. 

        Het 3e jaar met een beperking tot 100.000 km.

 √ 8 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit.

 √  3 jaar lakgarantie.

 √  3 jaar gratis Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP); 

mobiliteitsservice in heel Europa. Vanaf het 4e jaar krijgt 

u eveneens gratis mobiliteitsservice indien uw auto in 

onderhoud is bij een door Mitsubishi Motors erkend 

servicecentrum.

 √  Originele Mitsubishi accessoires met 3 jaar garantie in 

combinatie met aanschaf van een nieuwe auto.

 √  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.

facebook.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

youtube.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

Volg Mitsubishi overal
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