ASX 4x4

Aparência Externa

Transmissão

nn

Acabamento da moldura da grade do radiador - cromado

nn

Acabamento da moldura do farol de neblina - cromado

nn

Espelho retrovisor externo retrátil com lanterna
indicadora de direção

nn

Faróis xenon de longo alcance com regulagem
automática da altura do facho (versão com teto de
vidro e Super HID)

nn

Lavador do farol (versão com teto de vidro e Super HID)

nn

nn

Automática, INVECS-III CVT (Transmissão de
Variação Contínua) com sistema sequencial Sports
Mode com 6 marchas e Paddle Shifters

Tração
nn

Sistema eletrônico 4WD

Ponteira do escapamento cromada

nn

Botão rotativo de seleção eletrônica no console central

nn

Rack de teto

nn

Diferencial central de acoplamento eletromagnético

nn

Sensor de chuva para acionamento automático do
limpador do para-brisa

nn

nn

Sensor de estacionamento

nn

Sensor para acendimento automático do farol

2WD = Tração 4x2 dianteira
4WD = Tração 4x4 com distribuição eletrônica
automática ao eixo traseiro conforme necessidade
(“on-demand”)
Lock = Tração 4x4 tempo integral

Conforto

Dimensões

nn

Ar-condicionado automático

nn

Bancos dianteiros com aquecimento & banco do
motorista elétrico

nn

Bancos revestidos em couro

nn

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

nn

Comandos do áudio e piloto automático no volante

nn

Direção com assistência eletrônica

nn

nn

Comprimento (mm):

4.295

nn

Largura total (mm):

1.770

nn

Altura (mm):
Altura com rack de teto (mm)

1.615
1.625

nn

Entre-eixos (mm):

2.670

Manopla do câmbio com acabamento em couro

nn

Altura livre do solo (mm):

nn

Mostradores de alto contraste com display multi-informação

nn

Tanque de combustível (litros):		

nn

Paddle shift

nn

Piloto automático

nn

Sistema de DVD* player Double Din com rádio AM/
FM, CD/MP3 Player, entrada USB/iPod e auxiliar
frontal, Bluetooth® com áudio streaming

nn

Teto solar panorâmico (versão com teto de vidro e
super HID)

nn

Vidros e travas elétricas

nn

Volante com acabamento em couro

Segurança
nn

Airbags (motorista e passageiro)

nn

Airbags laterais, de cortina e para o joelho do motorista

nn

Alarme

nn

ASC (stability control - controle de estabilidade) + HSA
(hill start assist - assistência para partida em rampa)

nn

Freio a disco nas quatro rodas

nn

Freios ABS + EBD

nn

Immobilizer

nn

Keyless (com 2 transmissores)

nn

Keyless Operating System (KOS) & Switch Start/
Stop do motor

195
60

Motor

Gasolina

nn

2.0 L MIVEC transversal

nn

Cilindros e cabeçote: 4 em linha / 16 válvulas / DOHC

nn

Cilindrada (cm3):

nn

Alimentação:

nn

Potência máxima (cv @ rpm) :

160 @ 6.000

nn

Torque máximo (kgf.m @ rpm):

20,1 @ 4.200

1.998
Injeção eletrônica
multiponto sequencial

Rodas e Pneus
nn

Liga leve, 18” x 6,5”

nn

Pneu 225/55 R18

nn

Estepe: roda de aço 16” 215/70 R16

* Funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado.

preços de revisão:
ASX 2.0L Gasolina 4x4 A/T
• 1ª re v isã o - R$ 408, 0 0

• 4 ª r e v is ã o - R $ 662 , 0 0

• 2ª re v isã o - R$ 408, 0 0

• 5 ª r e v is ã o - R $ 40 8, 0 0

• 3ª re v isã o - R$ 408, 0 0

• 6 ª r e v is ã o - R $ 40 8, 0 0

Promoção válida até 31/08/2013. Somente para o veiculo ASX 2.0L 4x4 gasolina automático ano 2013/modelo 2013. Itens e mão obra que constam no Livrete de Bordo “substituir se necessário” não estão
cobertos pela promoção. Para mais informações ou em caso de duvidas sobre as condições desta promoção consulte a rede de Concessionários, o SAC – 0800 702 0404, o Livrete de Bordo e o web site:
www.mitsubishimotors.com.br.

