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Outlander får sig en ansiktslyftning
Mitsubishi Outlander får sig en ansiktslyftning i form av ny grill, nya fälgar,
samtidigt som bilen lanseras i en ny röd färg.
Den senaste versionen Outlander lanserades i Sverige för ca ett och ett halvt
år sedan och nu är det dags för en ansiktslyftning. Bilen får ett nytt utseende
i fronten i form av en ny grill och nya fälgar samt ny stötfångade bak. Övriga
nyheter är bla ledlampor bak, silverfärgad takreling. Ljudisoleringen är
förbättrad samt hjulupphängningen bak. Förändringarna gäller
Outlanderversionerna bensin och diesel.
Fem stjärnor i Euro NCAP och pris för säkerhetssystem
Outlander fick fem stjärnor i Euro NCAP´s krocktest 2012 och blev 2013
tilldelad pris för kollisionsvarningssystemet FCM (systemet hjälper föraren att
undvika en kollision eller begränsa skadorna om en kollision blir oundviklig).
Prisförbättring
I samband med att den nya modellen kommer, görs en prisförbättring på fler
av versionerna. Som exempel så halveras priset med femtio procent på
säkerhetssystemet till 8.000 kr från tidigare 16.000 kr. Bilen introduceras i
Sverige i slutet av april.
Åtta års garanti
Mitsubishi har åtta års garanti på alla personbilar som säljs i Sverige. Den
långa garantin ger bilköparna fler bekymmersfria mil, ett tryggare köp och
bättre andrahandsvärde. Garantin följer bilen i åtta år eller upp till 15 000 mil
och gäller för alla Mitsubishis personbilar.
Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. MMC

Bilar Sverige AB har 31 anställda och ett nätverk av 75 återförsäljare och
100 serviceverkstäder runt om i Sverige. Mer information finns på
www.mitsubishimotors.se
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För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig, Mitsubishi Motors Sverige 070580 6806
eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se
Anders Erngren, produktchef Mitsubishi Motors Sverige, 070-265 8642 eller
anders.erngren@mitsubishimotors.se

MMC Bilar Sverige AB är generalagent för Mitsubishi Motors personbilar och
lätta lastbilar i Sverige. Mitsubishi är Japans äldsta biltillverkare och firade 90
år 2007. Huvudkontoret med 31 anställda, finns i Sollentuna utanför
Stockholm. Cirka 73 återförsäljare och närmare 100 auktoriserade verkstäder
finns runt om i landet.
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