
*1:  Brandstofverbruik en CO2-waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. 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 rijomstandig heden, 
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:  Gemeten volgens VDA norm met 5 stoelen tot de hoedenplank, rugleuning rechtop en inclusief  
73 liter opbergruimte onder de laadvloer (inclusief bandenreparatieset).

*3:  Gemeten met neergeklapte achterbank, tot aan de hoedenplank.
Noot: Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Volg Mitsubishi overal
facebook.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

youtube.com/MitsubishiNederland

@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 15 juni 2017, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2017 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 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.

OUTLANDER CONNECT PRO ACCESSOIREPAKKET

“ BETROUWBAARSTE  
MERK VAN NEDERLAND”
Volgens de automankementen-test 
van de Consumentenbond 

Rijklaar vanaf € 35.900

MITSUBISHI 
OUTLANDER
CONNECT PRO
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ALL-IN PAKKET € 795

+ Sportpedalen, aluminium 2-delige set 
+ Achterspoiler, in carrosseriekleur 
+ Mattenset, Velours ‘Exclusive’
+ Instaplijsten voor en achter, Evotec met logo 
+ Achterbumperbeschermer, RVS met Outlander-logo
+ Kofferbakbeschermer, kunststof

UW VOORDEEL € 265

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model 2.0 2WD Mivec CVT AS&G

Connect Pro

Motor

Cilinderinhoud cc 1.998

Brandstoftoevoer ECI-MULTI

Emissienorm Euro-6

Max. vermogen (EEC net) kW (pk)/tpm 110(150)/6.000

Max. koppel (EEC net) Nm (kg.m)/tpm 195(19,9)/4.200

Brandstofverbruik *1

In de stad liter/100 km 7,4

Buiten de stad liter/100 km 5,5

Gecombineerd liter/100 km 6,2

CO2 gecombineerd g/km 144

Gewichten

Ledig gewicht kg 1.430

Max. toelaatbaar gewicht kg 1.985

Max. aanhangwagengewicht (geremd) kg 1.600

Max. aanhangwagengewicht (ongeremd) kg 750

Max. kogeldruk kg 80

Inhoud bagageruimte liter 477*2 913*3



MODERN EN LUXE!
OUTLANDER CONNECT PRO

LEVERBARE KLEUREN

ADVIESPRIJZEN

UITRUSTING CONNECT PRO O.A.

Rijden met de Mitsubishi Outlander betekent puur rijplezier. Want deze dynamische SUV koppelt 
comfort aan krachtige prestaties. Gaat u voor veel luxe met een scherpe prijs, kies dan voor de 
Connect Pro. Deze houdt u verbonden met de hele wereld en biedt, bovenop de toch al riante 
voorzieningen van de Outlander Business Edition, nog veel meer extra’s:

+ 18 inch lichtmetalen velgen in two tone
+ Rockford Fosgate®-premium audiosysteem met 9 speakers (710W) 
+ Led-koplampen met koplampsproeiers 
+ Blind Spot Warning 
+ Rear Cross Traffic Alert 
+ Verwarmbaar stuurwiel 
+ Verwarmbare voorstoelen 
+ Parkeersensoren achter 
+ Led-mistlampen voor
+ Around View Monitor met bediening op het stuurwiel

• 5 zitplaatsen
• Active Stability en Traction  

Control (ASTC)
• Hill Start Assist (HSA)
• Automatisch dimmende  

binnenspiegel
• Regen- en lichtsensor
• Elektrisch bedienbare ramen
• Elektrisch verstelbare, verwarm-

bare en inklapbare buitenspiegels

•  Lederen stuurwiel met bediening audio, 
cruise control en Bluetooth carkit

• Dual zone climate control
• Privacy glass
• 7 SRS-airbags
• In hoogte verstelbare  

bestuurdersstoel
• USB-aansluiting
• Keyless Operation System  

met start-stop knop

Granite Brown
(C06 Metallic)

Polar White
(W37 Solid)

Tanzanite Blue
(D14 Metallic)

Cool Silver
(A31 Metallic)

Titanium Grey
(U17 Metallic)

Silky White
(W13 Pearl)

Orient Red
(P26 Metallic)

Amethyst Black
(X42 Pearl)

Uitvoering Energie-
label

CO2-uitstoot
g/km

Bij telling Nettocatalogusprijs Bpm Consumenten-
prijs1

All-in 
rijklaar prijs2excl. btw incl. btw

2.0 CVT Connect Pro 2WD D 144 22%  22.049  26.679 8.311  34.990 35.900

Als optie leverbaar

Metallic-/Pearl-lak  653,00  790,00 -  790,00

Bijkomende kosten

Leges kenteken (onbelast)  39,00  39,00 -  39,00

Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6 onbelast)  9,06  9,70 -  9,70

Recyclingbijdrage  35,12  42,50 -  42,50

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

 676,69  818,80 -  818,80

Totaal bijkomende kosten  759,87  910,00 -  910,00

1: Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling. 
2: Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten. 

*Android Auto: introductiedatum in Nederland nog niet bekend. Raadpleeg Apple of Google voor meer informatie over beschikbaarheid in Nederland en de koppeling met smartphones. Bluetooth® is een trademark van 
Bluetooth SIG Inc. Android Auto, Google en Google Maps zijn trademarks van Google Inc. iPhone, Siri en Apple CarPlay zijn trademarks van Apple Inc. Geregistreerd in de U.S. en andere landen.

Rockford Fosgate®-premium audiosysteem
met 9 speakers (710W)

 Smartphone Link Display  
Audio Systeem (SDA)
•  Koppeling via Apple Carplay  

of Android AutoTM*

• DAB+ tuner
• Bluetooth carkit

Led-koplampen 18 inch lichtmetalen velgen
in two tone

Around View Monitor
Maximaal zicht door 4 camera’s

en Rear Cross Traffic Alert

CONNECT PRO 
VOORDEEL € 3.300

DEZE EXTRA UITRUSTING HEEFT EEN WAARDE VAN € 5.300 
U BETAALT HIERVOOR SLECHTS € 2.000

5 jaar mobiliteitsservice


