




Hjemme overalt
Det er lett å skjønne hvorfor Mitsubishi ASX er blitt så 
populær. Som skapt for norske forhold hører den like 
mye hjemme i bybildet som på vinterfjellet. Mitsubishi 
ASX er den perfekte crossover – uansett hvor du hører 
hjemme. 



Åpen invitasjon
Mitsubishi ASX har en kompakt størrelse som er perfekt 
for en aktiv livsstil, samtidig som den er overraskende 
romslig innvendig. Baksetepassasjerer for nok plass til 
å strekke på seg og nyte utsikten, mens alle i bilen kan 
nyte godt av myke setematerialer og smarte løsninger. 
En rekke oppbevaringsrom har fått plass i kupeen og er 
praktisk for frakt av småting.







Reis økonomisk
MOTOR
Med den rene effekten av diesel vil ASX gi deg en jevn 
kraft og et fornuftig drivstofforbruk. 1,6 liters DI-D tur-
bo motoren på 114 HK leverer et kraftfullt dreiemo-
ment på hele 270 Nm. En drivstoffeffektiv 1,6 MIVEC 
motor er også tilgjengelig for optimal ytelse og miljø-
vennlighet. Du kan også oppleve den kraftige effekten 
av en 2,2 liter DI-D motor. Den kraftige 2.2 liters mo-
toren er utstyrt med en 6-trinns automatgirkasse som 
leverer kraftig akselerasjon uansett hvilken hastighet 
bilen er i. 

AUTO STOP & GO
Auto Stop & Go (AS&G) stanser motoren når tra-
fikken stopper, og kutter dermed sløsing av driv-
stoff og CO

2
-utslipp uten å forstyrre de elektroniske 

systemene i bilen. Når du vil kjøre igjen starter mo-
toren øyeblikkelig. (AS&G leveres ikke på 1.6 Inform). 
  
GIRSKIFTINDIKATOR
Girskiftindikator i informasjonsdisplayet er tilgjengelig 
for både manuell og automatisk girkasse. Denne gir 
deg kontinuerlig råd om når det er mest hensiktsmes-
sig å skifte gir. 



Lasteromskapasitet
Med ASX kan du frakte det du trenger, uansett hvor du skal. Med 442 liter* bagasjerom-
skapasitet og plass til fem passasjerer er ASX den perfekte turkamerat. Har du behov 
for mer plass får du hele 1219 liter vareromskapasitet med baksetene foldet helt frem. 
Bagasjerommet er bredt nok til å romme større gjenstander og et lavt bagasjeromsgulv 
gjør det dessuten enkelt å lastetung bagasje inn og ut. Under gulvet finner du et skjult 
rom som gjør det enkelt å stable i flere nivå, samtidig som du får mulighet til å gjemme 
verdisaker

*Med alle setene på plass. Målene inkluderer et rom på 26 liter under bagasjeromsgulvet, dersom bilen er utstyrt med dekk-
reparasjonssett. I Norge er det standard med plassbesparende reservehjul. Se tekniske spesifikasjoner for mer informasjon. 



Flatt nedfellbare,  
60/40 delte bakseter
Om du har behov for å frakte større gjenstander, kan baksetene enkelt foldes ned til et 
helt flatt og svært romslig varerom. Baksetene er fordelt 60/40, noe som gir fleksibilitet 
ved frakt av både passasjerer og bagasje som store kofferter eller lange gjenstander. 





Få oversikten
Når du sitter bak rattet vil du straks oppdage at du til 
tross for sin svært så aerodynamiske form sitter høyt i 
Mitsubishi ASX. En høy sittestilling gir deg bedre over-
sikt over veien, det gjør det enklere og sikrere å ma-
nøvrere bilen. De høyreiste setene gjør det dessuten 
enklere å komme inn og ut av bilen, og selv lange turer 
blir mer komfortable. 



Panorama glasstaket vil gi deg en helt ny dimensjon på kjøreturen, og lar deg og dine passasjerer nye utsikten på en helt ny måte. Panoramaglasstaket i Mitsubishi ASX er i 
full størrelse, og dekker både for- og bakseter. Om kvelden belyses glasstaket med stemningsskapende LED lamper.

Ditt personlige kontrollrom





Rockford Fosgate Premium lydanlegg
Dette lydanlegget leverer høy lydkvalitet og bassrespons med et kraftig trykk. De 9 høyttalerne 
er nøyaktig og strategisk montert på dørpanelene, noe som gir en optimal akustikk. I tillegg vil 
lydnivået automatisk tilpasses bilens hastighet.  

USB-inngang og 12V strømuttak
USB-porten gir deg tilgang til egen musikk i høy kvalitet

Bluetooth handsfree
Hold kontakt på en trygg måte 
med stemmeaktivert oppringing og 
handsfree. Du kan koble til din mo-
biltelefon med Bluetooth og foreta 
telefonsamtaler uten å ta hendene av 
rattet. 

SD navigasjonssystem
SD navigasjonssysyemet kommer med en høyoppløselig berøringssenitiv 7-tommer skjerm. 
Navigasjonssystemet styres med letthet gjennom berøringsskjermen, og GPS funksjonen vi 
lede deg langs den optimale ruten.  



7 kollisjonsputer
For å gi deg og dine passasjerer størst mulig trygghet er Mitsubishi ASX utstyrt med 7 kollisjons-
puter for beskyttelse av alle seter. Framsetene beskyttes av frontkollisjonsputer, samt en ekstra 
knekollisjonspute for føreren. Både fram- og baksetene beskyttes mot sidekollisjon med gardintype 
kollisjonsputer. 

Bakkestartassistent
Med bakkestartassistent er det enkelt å 
starte i bratt bakke. Når systemet oppda-
ger en helling, vil den automatisk holde 
bremsen fram til gassen trykkes inn. 

Smidig og presis
Kjøregleden starter med trygghet, og trygghet kommer av å ha kontroll. Mitsubishi ASX har 
lang akselavstand, noe som gir et solid grunnlag med MacPherson hjuloppheng fremme og 
et multilink hjuloppheng bak. Dette bærer deg smidig over ujevnheter i veien. 

Støtdemperne er presist innstilt for å gi deg en sporty og komfortabel kjøreopplevelse, og 
gjør deg bedre utrustet for skarpe svinger. Den direkte og presise styringen følger dine be-
vegelser bedre, og ASXen gir en opplevelse av total kontroll på veien.

Med bakkestartassistent

Uten bakkestartassistent



Merk: Utstyrsdetaljer kan variere avhengig av marked.  Ta kontakt med din lokale Mitsubishiforhandler for detaljerte spesifikasjoner

Standard- og tilleggsutstyr
Modell 
Drivverk
Motor / Girkasse

Inform 
2WD 

1.6L MIVEC (5MT) 

Intense+ 
4WD 

1.6L MIVEC (5MT) 
1.6L DI-D (6MT)

Instyle+ 
2WD / 4WD

1.6L MIVEC (5MT) 
1.6L DI-D (6MT)

2.2L (6AT)

DEKK OG FELGER
215/65R16 dekk, stålfelger med heldekkende hjulkapsler ■ - -
225/55R18 dekk, lettmetallfelger - ■ ■
SIKKERHET OG TRYGGHET
Aktiv Stabilitetskontroll (ASC) ■ ■ ■
ABS (Blokkeringsfrie bremser) med EBD (Elektronisk bremsekraftfordeler) ■ ■ ■
Bakkestartassistent ■ ■ ■
Bremseassistanse ■ ■ ■
SRS kollisjonsputer Frontkollisjonsputer ■ ■ ■

Sidekollisjonsputer ■ ■ ■
Knekollisjonspute ved førersete ■ ■ ■
Gardintype kollisjonsputer langs 1. og 2. seterad ■ ■ ■

Sikkerhetsbelte 3 punkts ELR sikkerhetsbelte x 2 foran ■ ■ ■
Sikkerhetsbelter foran med kraftbegrensere og 
automatiske beltestrammere

■ ■ ■
Høydejusterbare sikkerhetsbeltefester foran ■ ■ ■
3 punkts ELR sikkerhetsbelte x 3 bak ■ ■ ■
ISO-FIX barnesetefester x 2 og beltefester x 2 ■ ■ ■

Barnesikre dørlåser ■ ■ ■
Høytmontert bremselys ■ ■ ■
Ryggesensor - ■ ■
Dekktrykksensor ■ ■ ■
Varsellampe for lavt spylerveskenivå ■ ■ ■
Nødstoppsystem (ESS) ■ ■ ■
Startsperre ■ ■ ■
EKSTERIØR
"Dymamic Shield" front ■ ■ ■
Krom grillinnfatning - ■ ■
Utvendige dørhåndtak i kromfinish ■ ■ ■
Hovedlys Halogen hovedlys ■ - -

Vidvinkel Xenon hovedlys - ■ ■
Høytrykk lyktespylere - ■ ■

Tåkelys foran ■ ■ ■
Vinduer Defroster på bakvindu ■ ■ ■

Sotede bakre vinduer - ■ ■
Regnsensor - ■ ■
Fargeavstemte speilhus og dørhåndtak ■ - -
Fargeavstemte speilhus med innfellingsfunksjon, blinklys og elektroniske 
justerbare speil - ■ ■
Kromlist langs sidene - ■ ■
Panorama glasstak med innvendig LED belysning - ■ ■
Sorte takrails - ■ ■
Eksoshale i krom - ■ ■
Hjulbuelister - ■ ■
Haifinne-antenne ■ ■ ■

Modell Inform Intense+ Instyle+

FØRERMILJØ
3-eikers skinntrukket ratt med multifunksjonsbrytere og pianolakkdetaljer - ■ ■
Servostyring / Høyde- og lengdejusterbart ratt ■ ■ ■
Cruise control - ■ ■
Høykontrast instrumenter, farge LCD panel/ multi info display ■ ■ ■
Elektrokromatisk speil (automatisk avblendbart) - ■ ■
SETER
Forseter Manuelt justerbare stoffseter/ Høydejustering på førersete ■ ■ -

Skinnseter, elektrisk justerbar førerstol - - ■
Setevarmere ■ ■ ■
Høydejusterbare hodestøtter x 2 ■ ■ ■

Bakseter 60/40 delte bakseter med 3 hodestøtter ■ ■ ■
Armlene bak med koppholdere - ■ ■

INTERIØR
Lufteventiler i kromfarget materiale ■ ■ ■
Krom innvendige dørhåndtak - ■ ■
Hanskerom med lys/ Koppholdere i gulvkonsollen ■ ■ ■
Gulvkonsoll PVC gulvkonsoll med armlenefunksjon ■ - -

Stor gulvkonsollboks med armlenefunksjon (lengdejusterbar) - ■ ■
Oppbevaringsrom ■ ■ ■

Avkjøling/oppvarmingsfunksjon for drikke i hanskerommet - ■ ■
Dørlommer med flaske og begerholdere ■ ■ ■
Innvendig lampe foran med kartleserfunksjon/ Lys i varerommet ■ ■ ■
Ventilasjon Automatisk klimaanlegg - ■ ■

Manuelt klimaanlegg ■ - -
Friskluftfilter ■ ■ ■

Aluminiumspedaler ■ ■ ■
KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET
Fjernstyrt sentrallås ■ ■ ■
Nøkkelløst operativsystem med motorbryter - ■ ■
Elektriske vindusheiser foran og bak ■ ■ ■
Velkomstlys ■ ■ ■
AUDIO OG NAVIGASJON
6 høytalere ■ - -
AM/FM radio og CD/MP3 spiller ■ - -
DAB+ - ■ ■
Display audio med AM/FM radio, CD/MP3 spiller med Rockford Fosgate® 
premium sound system med 9 høytalere, 710W forsterker og ryggekamera - ■ -
MMCS SD navigasjon med 7" monitor, AM/FM radio, CD/MP3 spiller med Rock-
ford Fosgate® Lydanlegg med 9 høytalere, 710W forsterker og ryggekamera - - ■
Audio jack ■ - -
USB port / Link system - ■ ■
Bluetooth® trådløs mobiltelefon oppkobling system med stemmegjen- 
kjenning / Link system - ■ ■

■ = Standard, - = Ikke tilgjengelig



Dimensjoner  
og tekniske  
spesifikasjoner

2WD 2WD 4WD 4WD

1,6 liter 1,6 liter 1,6 liter 2,2 liter
MIVED MIVEC DI-D DI-D

5-trinns manuell 5-trinns manuell 6-trinns manuell 6-trinns automat
INFORM ■ - - -
INTENSE+ - ■ ■ -
INSTYLE+ - ■ ■ ■
MOTOR
Type 1.6 Liter 16-ventiler DOHC MIVEC

1.6 Liter 8-ventiler intercooler turbolader
SOHC DI-D + DPF***

Total Slagvolum CC 1 590 1 560 2 268
Innsprøytningssystem ECI-MULTI
Utslippsnivå Euro-6
Maks ytelse (EEC net) kW (HK) o/min 85 (116)/6,000 84(114)/3,600 110 (150)/3,500
Maks dreiemoment (EEC net) Nm/ o/min 154/4,000 270 / 1,750 360/1,500-2,750

DRIVSTOFFSYSTEM
Tilførselssystem Bensin (blyfri) Diesel
Drivstofftank, kapasitet liter 63 60

GIRKASSE
Clutch Tørr enplate med hydraulisk aktivator, selvjusterbar Momentomformer

Girutveksling
Første 3,727 3,833 4,199
Andre 1,947 2,047 2,405
Tredje 1,343 1,303 1,583
Fjerde 0,976 0,975 1,161
Femte 0,804 0,744 0,855
Sjette - 0,659 0,685
Revers 3,727 3,545 3,457

Differensialutveksling 4,333 4,058 3,360 

YTELSE
Akselerasjon (0-100km/h) sek. 11,5 11,5 10,8
Topphastighet** km/h 183 180 190

Drivstofforbruk*
By (liter/100km) 7,4 5,1 5,6 7,1
Landevei (liter/100km) 4,9 3,9 4,7 5
Blandet kjøring (liter/100km) 5,8 4,3 5 5,8
CO2*1, blandet kjøring g/km 135 100 132 152

Tilhengervekt (med brems) kg 1200 1400
Tilhengervekt (uten brems) kg 665 745 750

HJULOPPHENG
Foran MacPherson med stabilisatorstag
Bak Multi-link med stabilisatorstag

BREMSER
Foran Vemtilerte skiver
Bak Skiver

STYRING
Type Tannstag. Elektrisk servo

VEKTER
Egenvekt kg 1260 1420 1520
Totalvekt kg 1870 1980 2060
Maks takvekt kg 80
Vareromskapasitet (VDA) liter 419-1,219

* Drivstofforbruk og CO2 verdier varierer avhengig av utstyrsnivå. 
**Målt av Mitsubishi Motors Corporation. ***Diesel partikkelfilter
Forbehold: Disse spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. 
Ta kontakt med din lokale Mitsubishiforhandler for detaljerte spesifikasjoner
Dimensjoner, alle mål i millimeter.



Eksteriørfarger og setematerialer

Modell Inform Intense+ Instyle+

Seter Stoffseter (Honeycomb mønster) ■ - -
Oppgraderte stoffseter (Flow mønster) - ■ - 
Sorte skinnseter - - ■

Eksteriør 
fargekode

Eksteriørfarge

A31 Cool Silver (metallic) ■ ■ ■
C06 Granite Brown (metallic) ■ ■ ■
P26 Orient Red (metallic) ■ ■ ■
U17 Titanium Grey  (metallic) ■ ■ ■
W13 Silky White (pearl) ■ ■ ■
W37 Polar White (non-metallic) ■ ■ ■
X42 Amethyst Black (mica) ■ ■ ■

■ = Standard, - = Ikke tilgjengelig
Forbehold: Fargene kan fortone seg annerledes i virkeligheten. 
Vennligst ta kontakt med din lokale Mitsubishiforhandler for mer informasjon
 

COOL SILVER (M)

ORIENT RED (M)

SILKY WHITE (S)

AMETHYST BLACK (P)

GRANITE BROWN (P)

TITANIUM GREY (MICA)

POLAR WHITE (M)



OMFATTENDE, 
GODE GARANTIER
Alle nye Mitsubishi leveres med omfattende garantier på opp-
til 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. 
Garanti mot gjennomrusting gjelder i 12 år. Mitsubishis drifts-
sikkerhet er velkjent, men hvis det likevel skulle oppstå drifts- 
problemer har du 5 år gratis veiassistanse (MAP) inkludert i 
bilens pris.   



MMC Norge AS
www.mitsubishi-motors.no

Brosjyren er utarbeidet på internasjonal basis, slik at en-
kelte utstyrsdetaljer kan fremkomme som ikke er stan-
dard i Norge. Det kan også ha blitt foretatt endringer i 
utstyr og tekniske spesifikasjoner etter at brosjyren ble 
trykket, og endringer i løpet av modellåret kan forekom-
me. Vi tar derfor forbehold om at feil og/eller mangel-
full informasjon kan forekomme i denne brosjyren. Ta 
kontakt med din lokale Mitsubishiforhandler angående 
eventuelle avvik. 

71MMC086400


