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MITSUBISHI ASX
Nízká cena od 369 000 Kč. Crossover s 

velmi nízkou spotřebou a velkým zava-
zadlovým prostorem. Vyspělá technolo-
gie pohonu 4x4. 7 airbagů a klimatizace v 
základní výbavě. 
Více na www.mitusbishi-motors.cz

MITSUBISHI ASX 
Mitsubishi ASX skvěle jezdí a sta-

čí mu jen pár litrů naft y. Výrobcem 
udávaná kombinovaná spotřeba 5,0 
l/100km není pouhý klam, s robust-
ním a prostorným crossoverem na ni 
lehce dosáhnete. Pod kapotou má totiž 
mimořádně úsporný diesel s výkonem 
114 k. Motor navíc tak tichý, že ho ani 
při rychlé jízdě po dálnici nevnímáte. 
S Mitsubishi ASX budete jezdit mimo 

město se spotřebou 4,7 l/100km, na dál-
nici bude chtít 
o 0,3l navíc a ve městě si vystačí s 5,6 

litry. A to díky vlastnímu úspornému a 
tichému motoru Mitsubishi 1.6 DI-D. 
ASX poskytuje dostatek pohodlí a pro-
storu typického pro crossover, robust-
nější konstrukce zajišťuje řidiči dobrý 
rozhled a větší bezpečí. Vyspělá techno-
logie 4x4 umožní v klidu zvládnout sníh 
nebo nerovný terén. Pokud k tomu ještě 
rekordně nízkou cenu od 369 000 Kč, je 
právě teď ten správný čas pořídit si nové 
ASX.   (PI-t04-mitD)

Mitsubishi Outlander prodělal po 
třech letech působení na trhu oproti 
svému předchůdci přes 100 změn, jež 
z něj udělaly v mnoha ohledech zcela 
nové auto. Vývojáři zapracovali hlav-
ně na zlepšení v oblasti kvality vní-
mané zákazníkem. Podařilo se výraz-
ně potlačit hluk od motoru, dunění 
(rezonance), ruchy od vozovky nebo 

aerodynamický hluk. Cizelovala se 
konstrukce a Outlander dostal nové 
odladění podvozku. 

Přibyly zároveň nové bezpečnost-
ní technologie a úspornější motory. 
Outlander představuje novou vizuální 
identitu vozů Mitsubishi – „Dynamic 
shield“ (dynamický štít). Toto ozna-
čení je odvozeno od mohutné přídě, 

jež dodává jedinečný pocit ochrany. 
Naprostou novinkou je pak pokroči-
lý systém pohonu všech kol S-AWC, 
který zajišťuje i v náročných podmín-
kách mimořádnou trakci, spolehlivou 
stabilitu a přirozenou odezvu. Nový 
Outlander je v prodeji za základ-
ní cenu 608 450 Kč. Více na www.
mitsubishi-motors.cz.

ZVEME VÁS DO NAŠEHO AUTOSALONU NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU S VOZIDLEM ASX !!!

Mitsubishi Outlander: Hrdina, který 
přináší pohodlí a pocit bezpečí

Autorizovaný 
dealer vozů

MITSUBISHI

Oldřich 
Svoboda

SVA TŘEBÍČ

Hrotovická 173
674 01 

TŘEBÍČ

prodej vozidel:
568 840 944

servis vozidel:
568 840 926

www.sva.mitsubishi.cz

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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