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Mitsubishi Outlander PHEV FLEET EDITION Leasbar
345.500 SEK, 2016, Inte angivet, Annan Ej angiven
Interiör och bekvämligheter:
Luftkonditionering: automatisk, Centrallås: fjärrstyrt, Kördator, Stereo
Annat:
Avdragbar MOMS

Tillägsuppgifter:
Avdragbar moms, Automatisk växellåda, Hybrid el/bensin, 3-punkt i andra sätesraden;Säkerhetsbältespåminnare, samtliga
sittplatser;Övre säkerhetsbältesinfästningar fram, 1 tums display);Bluetooth handsfree;CD/radio med 6, 2-zons;Kontroller på
ratten för farthållare, radio och Bluetooth;Läderklädd ratt, ny design;Ljussensor;USB ingång;Mitsubishi Remote control,
silver;Tröskelpaneler med kromad dekorlist, Säkerhet ;Anti-sladd (ASC) och anti-spinn (TCL) system;Bromsljus tänds vid
kraftig motorbroms/broms re-generering;ISOFIX fästen för säker montering av barnstol i passagerarsätet fram;ISOFIX fästen
för säker montering av barnstol i baksätet;Krockkudde förare , passagerare fram;Krockkudde för knäna på
förarsidan;Krockkudde passagerare fram med nyckelavstängning;Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk
bromskraftsfördelning (EBD);Panikbromsassistans (BA);Panikbromsvarnare (ESS);Sidokrockgardin, täcker första och andra
sätesraden;Sidokrockkudde förare , passagerare fram;Starthjälp i backe, Hill Start Assist (HSA);Säkerhetsbälten fram med
kraftbegränsare , bältessträckare;Säkerhetsbälten, ställbara i höjd;4-hjulsdriven med två elmotorer och Lock funktion;
Interiör;12V uttag på mittkonsolen fram och i mittkonsolens fack;Bagagerum med fyra lastförankringsöglor;Belysning
invändig;- Belysning fram med kartläsarlampor;- Belysning i mittkonsol och vid fötterna.;- Taklampa bak;- Belysning i
bagagerum;- Reostat för belysning i instrumentbräda;Backkamera (bilden visas i mittkonsolens 6, 1 tums pekskärm;Elektrisk
kupévärmare;Elfönsterhissar fram och bak;Klämskydd på förarsidans elfönsterhiss;Farthållare;Friskluftsfilter;Förvaringsfack
under bagagerumsgolv;Golvkonsol med förvaringsfack och armstöd;Handskfack med
belysning;Informationsdisplay/Färddator hög kontrast;Insynsskydd för bagageutrymme;Klimatanläggning, fjärrstyrning av
laddning och klimatanläggning;Ratt justerbar i höjd och längd;Ratt, eluppvärmd;Solskydd med täckta speglar och
biljetthållare;Säten fram;- Eluppvärmda säten;- Nackstöd ställbara i höjd;Säten bak;- Del- , nedfällbart ryggstöd 60:40;Ryggstöd ställbart i lutning;- Nackstöd höjdjusterbara på alla tre sittplatserna;Varningslampa för låg
spolarvätskenivå;Innerbackspegel, automatiskt avbländbar; Exteriör ;10A laddkabel (Mode 2);16tum
aluminiumfälgar;Akustiskt varningsljud för gående;Parkeringssensorer fram och bak;Backspeglar elektriskt justerbara,
uppvärmda och infällbara;Backspeglar färganpassade;Bakrutetorkare med intervall;Dimljus fram;Dörrhandtag utvändigt i
bilens färg;Eluppvärmd nedre del av vindrutan;Fjärrstyrt centrallås;Högt monterat bromsljus av LED-typ;Kromad fönsterlist
på dörrarna;Kromad list på bakluckan;LED-lampor bak;LED varselljus;Mörktonade sidorutor bak samt bakruta;Nyckellöst
centrallås och tändningslås (KOS);Regnsensor;Sidoblinkers infälld i ytterbackspegeln;Takantenn
(hajfena);Strålkastarspolare;Stänkskydd bak;Takreling, lackerade i bilens färg;Uttag för snabbladdare
(ChaDeMo);Vindrutetorkare med ställbar intervall;Låsbart lock för ladduttag, Stereo
Län: Skåne
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