شرایط فروش  Outlanderپنج نفره مدل 2015
قیمت خودرو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماره گذاری و فیش  10درصدی  1/927/000/000 :ریال

اقساط بدون کارمزد
پیش پرداخت
پیش پرداخت

دوم طی چک

اقساط

مبلغ قابل پرداخت بابت

مبلغ اقساط

10درصد شماره گذاری

 30روزه
500/000/000

24

548/000/000

75/500/000

34/800/000

زمان تحویل
 30روز کاری

شرایط فروش  Outlanderمدل 2016
قیمت خودرو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماره گذاری و فیش  10درصدی  2/063/000/000 :ریال
پیش پرداخت
540/000/000

پیش
پرداخت
400/000/000

پیش
پرداخت
1/000/000/000

پرداخت دوم طی

مابه التفاوت در زمان

چک  30روزه

صدور دعوتنامه

540/000/000

114/000/000

مبلغ قابل پرداخت

اقساط

مبلغ اقساط

12

66/000/000

بابت 10درصد شماره
گذاری

77/000/000

مبلغ قابل پرداخت بابت

پرداخت دوم

پرداخت سوم

(400/000/000چک  60روزه)

(400/000/000چک 90روزه)

77/000/000

مابه التفاوت در زمان

مبلغ قابل پرداخت بابت

صدور دعوتنامه

10درصد شماره گذاری

106/000/000

77/000/000

پرداخت دوم
( 800/000/000چک  60روزه)

زمان تحویل

10درصد شماره گذاری

 60روز کاری

زمان تحویل
 120روز کاری

زمان تحویل
 60روز کاری
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مشخصات فنی خودرو میتسو بیشی  -اوتلندرOUTLANDER
شرکت تولید کننده  /کشور ارائه دهنده

میتسو بیشی  -ژاپن

شرکت ارائه دهنده در ایران

آرین موتور

کالس بدنه

شاسی بلند دو دیفرانسیل

کالس اتو مبیل

J SEJMENT
1570کیلوگرم

وزن خودرو

رینگ آلیاژی  18اینچ و الستیک 225 / 55R / 18

ابعاد و سایز الستیکها  -رینگ

مشخصات فنی موتور
حجم موتور

حجم  2400سی سی

نوع موتور  -سوپاپ

چهار سیلندر خطی  -شانزده سوپاپ

قدرت موتور

به میزان  170اسب بخار در  6000دور در دقیقه

حداکثر توان گشتاور موتور

به میزان  6/219نیوتن متر در  4000دور در دقیقه

حجم باک سوخت  /شتاب  /سرعت علمی

حجم  65لیتر 3/10/ثانیه  190 /کیلومتر در ساعت

سیستم گیربکس دنده

شش سرعته اتوماتیک(جلو) Tiptronic -

سیستم ترمزها

چهار چرخ دیسکی خنک شونده با هوا  -روغنی بوستر خال

سیستم تعلیق فنرها

مستقل مک فرسون فنر پیچشی

میانگین مصرف خودرو

به میزان  8/8لیتر برای  100کیلومتر

محدوده گارانتی

پنج سال یا  150هزار کیلومتر
امکانات ایمنی خودرو
شش عدد برای سرنشین جلو  ،پرده ای و جانبی

کیسه های هوایی
سیستم های پایداری و کمک راننده

ABS,EBD,TCL,HAS
تعلیق با حفظ ارتفاع در حمل بار

سیستم تعادلی
بدنه مقاوم

فوالد با درصد  53در بدنه

مدیریت پایداری

پایداری الکترونیکی VSM

دیفرانسیل جلو

قفل دیفرانسیل با کلید وضعیت بر روی داشبورد
سیستم روشنایی خودرو
سیستم کنترل روشنایی اتوماتیک

چراغهای جلو

سیستم هشدار حرکت در روز DayLight
ترمزهای  LEDاسپویلر

چراغهای عقب

امکانات رفاهی و آپشنهای خودرو
مجهز به هفت ایربگ سرنشینان جلو ،جانبی،پرده ای و
زانو

سانروف برقی سه حالته

سیستم ضد سرقت ایموبالیزر

سیستم صوتی حرفه ای با  9بلندگو و ساب ووفر و بلوتوث

سیستم استارت برقی  KLSGOو ورود بدون کلید

نمایشگر  7اینچی دنده عقب

سیستم تثبیت سرعت کروز کنترل

پدالهای تعویض دنده پشت فرمان ShiftTronic

چراغهای LEDبرای جلو و سیستم شوینده چراغها

سیستم دوگانه تهویه مطبوع برای سرنشین جلو و راننده بصورت
مجزا

فرمان با روکش چرمی

درب صندوق برقی

دستگیره های کرومی داخل و خارج اتاقک

کانال تهویه هوا برای سرنشینان عقب

صندلی تمام چرم با تنظیم الکتریکی در  4جهت

سیستم مولتی مدیا و هندز فری روی غربیلک فرمان
ابعاد خودرو

