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To widać
Charakterystycznie ukształtowane naroża z przodu, ułożone 

w tzw. dynamic shield – oto co wyróżnia karoserie nowych 
modeli Mitsubishi. Outlander 2016 jest pierwszym modelem, 
który prezentuje nową tożsamość wizualną marki. Pełen siły 
i dynamiki nowy wyraz stylistyczny dodatkowo wzmacniają 
wąskie reflektory z 12 diodami LED do jazdy dziennej, których 
linia, wznosząc się, zachodzi na boczną część nadwozia. Choć 
wydłużony o jedynie 4 cm, to inżynierom udało się osiągnąć 
cel – samochód wydaje się szerszy i niższy. Z tyłu pojawił się 
nowy zderzak, lampy zespolone LED, a pokrywa bagażnika zy-
skała nowe wykończenie. Chromowane listwy umieszczone po 
obu stronach nadwozia sprawiają wrażenie trójwymiarowych.

Przestronne wnętrze nowego Outlandera wykonano z naj-
wyższej jakości materiałów, w tym skóry, z dbałością o detale. 
Nową, dodatkowo wyprofilowaną, wielofunkcyjną, trójra-
mienną kierownicę obszytą delikatną skórą z przyjemnością 
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Kampanii promocyjnej najnowszej generacji Mitsubi-
shi Outlandera, jednego z najwyżej cenionych SUV-ów 
świata, przyświeca hasło „Zmienione na 100 sposo-
bów”. Lista zmian jest imponująca, a modyfikacje obej-
mują zarówno design, jak i konstrukcję samochodu.

 MITSUBISHI OUTLANDER
100 POWODÓW DO ZADOWOLENIA
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trzyma się w dłoniach. Od nowa zaprojektowano fotele, z zasto-
sowaniem nowej filozofii konturowania miejsc siedzących oraz 
elementów podparcia bocznego siedziska i oparcia. Siedzenia 
drugiego i trzeciego rzędu można dowolnie aranżować, w za-
leżności od potrzeb. Ostatni rząd foteli można także złożyć, 
uzyskując niezwykle dużą i płaską przestrzeń bagażową. 

To słychać
Wszystkie szczegóły – od cicho domykających się drzwi 

po udoskonalone siedzenia i panel sterowniczy – zwiększają 
satysfakcję z  jazdy. W newralgicznych miejscach karoseria 
została usztywniona, dzięki czemu elementy wnętrza pracują 
w mniejszym zakresie. Wykorzystano stal o wysokiej odporno-
ści na rozciąganie – jej klasa wytrzymałości to 980 MPa wobec 
dotychczasowych 440 MPa. Dzięki nowej konstrukcji sprzęgła 
elektromagnetycznego i wyciszeniu szumów przepływu czyn-
nika chłodzącego ciszej pracuje też układ klimatyzacji. 

To czuć
Outlander zapewnia wysokie osiągi, jakich oczekuje się od 

samochodów w typie SUV-a, łącznie z mocnym przyspiesze-
niem i świetnym prowadzeniem. Do dyspozycji kierowców są 
dwulitrowy silnik benzynowy MIVEC lub 2,2-litrowy silnik diesla 
DI-D. Obydwa silniki to połączenie jeszcze lepszych osiągów 
i dynamicznego przyspieszenia przy niskim poziomie spalania, 
co osiągnięto dzięki odpowiednio zoptymalizowanej, bez-
stopniowej przekładni. Niezawodną przyczepność, stabilność 
oraz intuicyjne prowadzenie nawet w najtrudniejszym terenie 
uzyskano dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli, który 
stanowi połączenie systemu aktywnej stabilizacji toru jazdy ASC 
z napędem na cztery koła i systemem kontroli znoszenia AYC.

Dokonane zmiany pod względem technicznym obejmują 
m.in. przeprojektowanie układu jezdnego. Przednie zawieszenie 

zaopatrzono w o wiele mocniejszą i sztywniejszą poprzecz-
nicę, co przekłada się na bardziej precyzyjne ruchy kierownicą 
i stabilniejszą charakterystykę jazdy. W porównaniu ze sztyw-
nym i niespójnym układem jezdnym poprzednika Outlander 
nowej generacji prowadzi się miękko, a zarazem stabilnie. 
Auto zachowuje się spokojnie i precyzyjnie nawet na szybko 
pokonywanych łukach.

W nowym Outlanderze poświęcono wiele uwagi kwestiom 
bezpieczeństwa. System LDW ostrzega przed niezamierzoną 
zmianą pasa ruchu. Tempomat adaptacyjny ACC pozwala na 
zachowanie wybranej prędkości nawet po zdjęciu nogi z gazu. 
Jeśli z przodu pojawi się inny pojazd, tempomat zachowuje 
wybraną odległość. Natomiast kiedy pojazd z przodu zwalnia 
lub się zatrzymuje, ACC sprawia, że Outlander również zwalnia 
lub się zatrzymuje. Z kolei system ograniczający skutki kolizji 
czołowych pomaga uniknąć zderzenia czołowego lub ograniczać 
skutki ewentualnej kolizji.

Opracowano na podstawie testów w terenie, mate-
riałów producenta oraz informacji publikowanych na  
www.mitsubishi.pl.

Mitsubishi z salonu Auto Krak
Opisując historię firmy Auto Krak, dostrzeżemy niemal od razu kompilację 
pasji i małopolskiej determinacji w dążeniu do zaplanowanych celów jej twórcy 
i zarazem właściciela, Jana Wójcika. Nie jest to zwykły biznes, a sposób na 
życie, gdzie wartości ekonomiczne przedsięwzięcia są istotne, lecz nie są 
czynnikiem determinującym.  
Lata doświadczeń w branży motoryzacyjnej, rzesze zadowolonych klientów 
oraz wewnętrzna chęć sprawdzenia się w innych obszarach zaowocowały 
otwarciem w 1997 r. autoryzowanego salonu sprzedaży oraz stacji obsługi 
marki Fiat. 
Kolejny partner, z którym związała się firma, jest zarazem następnym krokiem 
w kierunku pełnego spektrum zaspokojenia potrzeb klientów zarówno Krako-
wa, jak i całej Małopolski. Wybór padł na markę Mitsubishi, japoński koncern 
o uznanej światowej renomie, będący jednym z liderów jakości rynku motory-
zacyjnego. Szeroka gama produktów oferowanych przez markę Mitsubishi był 
naturalnym uzupełnieniem dotychczasowej oferty. Marka, której wysoka jakość 
oferowanych produktów, ciekawy i interesujący design, połączony z bezawaryj-
nością produktów potrafi zaspokoić najbardziej wysublimowane gusty klientów. 
Dla już obecnych, jak i potencjalnych klientów przygotowaliśmy nowoczesny 
obiekt, który spełni najbardziej wyszukane oczekiwania. Na miejscu posia-
damy pełne spektrum  produktów, w tym również finansowych czy ubezpie-
czeniowych, umożliwiających naszym klientom pełną obsługę na miejscu 
w salonie.  
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług, odwiedzenia naszych 
obiektów zarówno przy ul. Radzikowskiego 160, jak i ul. Jasnogórskiej 105, 
gdzie w miłej atmosferze sami przekonają się Państwo o naszych atutach.


