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•  Midden differentieellock 
•  Active Stability & Traction Control (ASTC) 
•  Stuurbekrachtiging 
•  Bandenspanningscontrolesysteem 
•  SRS airbags voor bestuurder en passagier 
•  Zij-airbags 
•  Gordijnairbags 
•  Climate control

•  Elektrisch verstelbare, verwarmbare en 
inklapbare buitenspiegels 

•  18 inch lichtmetalen velgen 
•  Zwarte buitenspiegels en portiergrepen 
•  Halogeen koplampen 
•  Centrale portiervergrendeling met  

2 afstandsbedieningen 

•  Elektrisch bedienbare ramen 
met anti-klembeveiliging 

•  Cruise control met bediening op het stuurwiel 
•   Lederen stuurwiel, pookknop 

en handrem greep 
•  Radio cd/mp3 speler met 6 speakers 
•  USB aansluiting

RIJK UITGERUST MET O.A.

2 uitvoeringen: 
Panel Van B-stijl & C-stijl variant

3.2 DI-D turbodieselmotor met 
automaat met 140 kW (190 pk)  

en 441 Nm bij 2.000 tpm

Super Select 4WD systeem (SS4-II)

3.500 kg maximaal 
aanhangwagengewicht

140 kg maximale  
verticale kogeldruk

UITRUSTING 
PAJERO VAN



Het machtige kaliber van de 
Mitsubishi Pajero Van komt 
eveneens tot uitdrukking in 
zijn laadruimte. 
Een indrukwekkende ruimte 
waar u ongelooflijk veel 
bagage en gereedschap  
in kwijt kunt.

De Mitsubishi Pajero Van is een zeer functionele kracht patser die u het vermogen 
levert om overal te komen. Zijn machtige 4x4 met geremd trekgewicht van 
maar liefst 3.500 kg voelt zich thuis op elk terrein. Standaard is de Pajero 
Van uitgerust met een automatische transmissie en een geavanceerde 
3.2-liter direct ingespoten common-rail dieselmotor. U heeft de keus 
uit een Panel Van (B-stijl ombouw) en een Side Window Van (C-stijl 
ombouw) met extra ruimte achter de voorstoelen. Dankzij het grijze 
kenteken profiteert u van fiscaal voordeel en rijdt u al in de Pajero 
Van vanaf € 37.990 (exclusief btw en bpm).

INDRUKWEKKEND VEEL LAADRUIMTE

BLIJF OOK HET  
ZWAARSTE TERREIN 
DE BAAS

Afmetingen B-stijl (mm)
B: 1.390, H: 1.670, D: 1.100
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INVECS-II MET SPORTSTAND
Het Innovative Vehicles Electronic Control System (INVECS-II) is de slimme automatische 5-versnellingsbak van de Pajero. 
De geavanceerde computerbesturing herkent de verschillende rijstijlen van elke bestuurder en kiest voor een bijpassend 
schakelprogramma. Met de sportstand wisselt u zélf snel en soepel van versnelling.

RUIG TERREIN? GEEN PROBLEEM!
Geen plek is onbegaanbaar voor de Pajero Van. De legendarische Super Select 4WD-technologie loodst u over de steilste, diepste, 
schuinste en meest onregelmatige paden. U blijft rijden, zonder enig offroad limiet.

GEAVANCEERDE ONAFHANKELIJKE WIELOPHANGING
Dankzij een voorwielophanging met double wishbones en een multi-link achteras, beide met schroefveren, beweegt elk wiel 
onafhankelijk van het wiel aan de andere zijde van de as. Dit garandeert een comfortabele rit en vertrouwenwekkend gedrag op  
elk terrein.

AWC (ALL WHEEL CONTROL)
Het All Wheel Control systeem combineert de elektronisch aangestuurde Super Select 4WD met het Active Stability & Traction Control 
systeem. AWC kiest de beste stand bij elke ondergrond, waardoor u altijd grip houdt en secuur kunt blijven sturen.

HET VERMOGEN OM OVERAL TE KOMEN
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5 jaar mobiliteitsservice

LEVERBARE KLEUREN

ADVIESPRIJZEN

Deep Bronze
(Metallic)

Medium Red 
(Metallic)

Cool Silver 
(Metallic)

Fairway Green 
(Metallic)

Silky White 
(Solid)

Diamond Black 
(Pearl)

Eiger Grey 
(Metallic)

Polar White 
(Solid)

Uitvoering Energie-
label

CO2-uitstoot
g/km

Bij telling Vermogen Nettocatalogusprijs Bpm Consumentenprijs1

incl. btwexcl. btw incl. btw

3.2 DI-D G 245 22% 140kW (190 pk) € 37.990 € 45.968 € 14.595 € 60.563

Als optie leverbaar
Metallic-/Pearl lak € 790,00 € 956,00 € 298,00 € 1.254

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).

€ 697,36 € 843,80 - € 843,80

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

1 Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling.
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Disclaimer: prijs is een consumentenadviesprijs met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Geldig vanaf 15 november 2017, 
zolang de voorraad strekt. 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. 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.

Volg Mitsubishi overal
facebook.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

youtube.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vereisten voor grijs kenteken
Als u in aanmerking wenst te komen voor een grijs kenteken, dient u allereerst een ondernemer te zijn volgens de Wet 
Omzetbelastingen en te beschikken over een BTW nummer. Bovendien dient u van alle jaarlijks gereden kilometers 
tenminste tien procent af te leggen voor zakelijke doeleinden. Als bovenstaande vereisten op u van toepassing zijn, 
dan dient uw bestelwagen eveneens aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag deze niet meer wegen dan 3,5 
ton GVW. Verder dient het voertuig te beschikken over een vaste, vlakke laadvloer, enkele geblindeerde zijruiten én 
een separatiewand die bestuurder en laadruimte van elkaar scheiden. Met de Pajero Van biedt Mitsubishi u een 
veelzijdig model dat voldoet aan deze fiscale eisen. Voor meer informatie over de Mitsubishi Pajero en de grijs 
kenteken vereisten kunt u contact opnemen met uw Mitsubishi dealer.

*:  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.

Model Pajero Van 3.2 liter DI-D

Motor

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 Emissiebeperkingssysteem Tweewegkatalysator + gesloten roetfilter

Brandstoftoevoer Common-rail directe injectie

Inhoud brandstoftank liter 69

Max. vermogen (EEC net) kW (pk)/tpm 140 (190)/3.500

Max. koppel (EEC net) Nm (kg.m)/tpm 441/2.000

Brandstofverbruik *

In de stad liter/100 km 10,5

Buiten de stad liter/100 km 8,6

Gecombineerd liter/100 km 9,3

CO2 gecombineerd g/km 245

Gewichten
Eigen gewicht kenteken kg 2.145

Rijklaargewicht kg 2.245

Maximaal toelaatbaar gewicht kg 3.030

Max. aanhangwagengewicht (geremd) kg 3.500

Max. aanhangwagengewicht (ongeremd) kg 750

Max. kogeldruk kg 140

A B C D E F G H
Pajero Van B-Stijl 4900 2780 1870 1100 1670 880* 1020 1390

Pajero Van C-Stijl 4900 2780 1870 1100 1250 880* 1020 1390
Alle afmetingen zijn in millimeters. *Afstand van stuur tot hoofdsteunbeugel, gemeten met de stoel in de achterste stand op de slede en het stuur hoog en naar voren.

MAATVOERING
B-Stijl C-Stijl


