Outlander GT
(*) O veículo 3.0L V6 na cor externa preta (X42) ou branca (W13) terá
a opção do acabamento interior predominante na cor bege ou preta.

Aparência Externa

Segurança

nn

Aerofólio traseiro na cor do veículo com brake light

nn

ABS com EBD

nn

Espelhos retrovisores externos elétricos c/ rebatimento
na cor do veículo com luz indicadora de direção

nn

Active Stability Control (ASC)

Faróis Baixos com Xenon + Lavador de Farol +
regulagem automática do facho do farol

nn

nn

Adaptive Cruise Control (ACC)

nn

nn

Farol de neblina

Airbag frontal, lateral, de cortina e para o joelho do
motorista

Limpador e desembaçador do vidro traseiro

nn

Brake Assist System (BAS)

nn

Moldura de acabamento inferior dos vidros das
portas cromada

nn

Câmera de ré

nn

nn

Forward Collision Mitigation (FCM)

nn

Para-choques na cor do veículo

nn

Hill Start Assist System (HSA)

nn

Rack de teto

nn

Keyless Operationa System (KOS)

nn

Teto solar

nn

Reinforced Impact Safety Evolution (RISE)

nn

Sistema de tração Multi Select 4WD

nn

Trava elétrica central (inclusive porta-malas)

Conforto
nn

Abertura interna da tampa de combustível

nn

Acabamento interno predominante na cor bege (*)

nn

Acabamento interno predominante na cor preta (*)

nn

Acabamento lateral das portas com porta-garrafas

nn

Acabamento lateral das portas dianteiras com
detalhe de acabamento em Carbon Silver

nn

Antena no teto

nn

Ar-condicionado automático Dual-Zone

nn

Banco do motorista com ajuste elétrico

nn

Bancos dianteiros com aquecimento

Transmissão

nn

Bancos revestidos em couro

nn

nn

Comando de audio no volante

nn

Computador de bordo

nn

Console central com descansa-braço e porta-copos

Dimensões

nn

Descansa-braço central c/ porta-copos integrado ao
banco traseiro

nn

Comprimento (mm):

4.655

nn

Direção com assistência elétrica

nn

Largura total (mm):

1.800

nn

Mostradores de alto contraste c/ display de
multi-informação

nn

Altura (mm):

1.680

nn

Entre-eixos (mm):

2.670

nn

Piloto automático

nn

Altura livre do solo (mm):

nn

Sensor de chuva para acionamento do limpador do
para-brisa dianteiro e Sensor crepuscular

nn

Peso em ordem de marcha (kg):

nn

Tanque de combustível (litros):

nn

Sensor de estacionamento

nn

Sistema de áudio AM e FM com RDS, CD / MP3 /
DVD Player**, Mini SD-Card, GPS, DIS-Dynamic
Information System, Bluetooth®, Áudio Streaming,
USB e AUX com interface para iPod® e iPhone®

Motor

nn

Tampa do porta-malas c/ abertura e fechamento
automático

Tração
nn

Sistema Eletrônico 4WD

nn

Botão de seleção eletrônica no console central

nn

Diferencial central de acoplamento eletromagnético

nn

4WD Eco = Modo Econômico: tração dianteira em
condições normais
4WD Auto = Tração 4x4 com distribuição eletrônica
automática conforme condições do terreno
4WD Lock = Tração 4x4 tempo integral

Automática, 6 marchas, INVECS-II 6 A/T-S, com
sistema sequencial Sport Mode e seleção manual
na coluna de direção

1.570
60

Gasolina

nn

3.0 L MIVEC transversal

nn

Cilindros e cabeçote:

nn

Cilindrada (cm ):

nn

Alimentação:

nn

Potência máxima (cv @ rpm) :

240 @ 6.250

nn

Torque máximo (kgf.m @ rpm):

31,0 @ 3.750

V6 / 24 válvulas / SOHC
2.998

3

nn

Troca de marcha no volante (Paddle Shifters)

nn

Vidros elétricos

nn

Volante com ajuste de altura

nn

Volante e manopla do câmbio revestidos em couro

Rodas e Pneus

nn

04 alto-falantes & 02 tweeter

nn

Liga leve, 18” x 7”

nn

Pneu 225/55 R18

** Funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado.
* Versão com opcional Full Technology Pack
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Injeção eletrônica
multiponto sequencial

PREÇOS DE REVISÃO:
OUTLANDER GT
• 1ª RE V IS Ã O - R$ 419, 0 0

• 4 ª R E V IS Ã O - R $ 673 , 0 0

• 2ª RE V IS Ã O - R$ 419, 0 0

• 5 ª R E V IS Ã O - R $ 419 , 0 0

• 3ª RE V IS Ã O - R$ 419, 0 0

• 6 ª R E V IS Ã O - R $ 419 , 0 0

Promoção válida até 31/08/2013. Somente para o veículo Outlander GT 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.

