
PAKIET 1
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 ▪ Oznakowanie zewnętrzne wersji specjalnej (em-

blematy Calligraphy na błotnikach przednich)
 ▪ Oświetlenie ambientowe w drzwiach przednich

PAKIET 2
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 ▪ Oznakowanie zewnętrzne wersji specjalnej (em-

blematy Calligraphy na błotnikach przednich)
 ▪ Oświetlenie ambientowe w drzwiach przednich

 ▪ Podwójne gniazdo USB oraz uchwyt na tablet dla 
2. rzędu siedzeń

 ▪ Emblemat Outlander na pokrywie silnika

CENA: 2 990 ZŁ*

 ▪ Podwójne gniazdo USB oraz uchwyt na tablet 
dla 2. rzędu siedzeń

 ▪ Emblemat Outlander na pokrywie silnika
 ▪ Ozdobna listwa pokrywy bagażnika

CENA: 9 990 ZŁ*

 ▪ Ozdobna listwa pokrywy bagażnika
 ▪ Ozdobne nakładki na progi wewnętrzne

 ▪ Ozdobne nakładki na progi wewnętrzne
 ▪ Deska rozdzielcza obszyta antracytową alcantarą
 ▪ Obszycie górnej części boczków drzwi alcantarą

PAKIET 3
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 ▪ Skórzane obszycie foteli łączone z alcantarą 

(wariant 1: tapicerka skórzana w kolorze czar-
nym, alcantara w kolorze antracyt, przeszycia 
na tapicerce w kolorze jasnoszarym; wariant 2: 
tapicerka skórzana w kolorze beżowym, alcantara 
w kolorze beżowym, przeszycia na tapicerce, kole 
kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów 

w kolorze beżowym; wariant 3: tapicerka skórza-
na w kolorze czarnym, alcantara w kolorze antra-
cyt, przeszycia na tapicerce, kole kierownicy oraz 
gałce dźwigni zmiany biegów w jednym z kolorów 
do wyboru: czerwony, niebieski, pomarańczowy, 
brązowy, jasnoszary)

 ▪ Oznakowanie zewnętrzne wersji specjalnej (em-
blematy Calligraphy na błotnikach przednich)

CENA: 11 990 ZŁ*

 ▪ Oświetlenie ambientowe w drzwiach przednich
 ▪ Podwójne gniazdo USB oraz uchwyt na tablet dla 

2. rzędu siedzeń
 ▪ Emblemat Outlander na pokrywie silnika
 ▪ Ozdobna listwa pokrywy bagażnika
 ▪ Ozdobne nakładki na progi wewnętrzne

Lubimy się wyróżniać. Lubimy korzystać z udogodnień. 
Lubimy mieć wybór. Jeżeli chcesz, by Twój Mitsubishi 
Outlander był jeszcze bogatszy, jeszcze ładniejszy, jeszcze 
bardziej funkcjonalny, to właśnie dla Ciebie stworzyliśmy 
program personalizacji Calligraphy. Ten program pozwoli Ci 
dostroić Outlandera do swojego gustu i potrzeb. Do wyboru 
masz sześć pakietów, w których odpowiednio dobraliśmy 
dodatkowe elementy wyposażenia. 



PAKIET 4
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 ▪ Skórzane obszycie foteli łączone z alcantarą 

(wariant 1: tapicerka skórzana w kolorze czar-
nym, alcantara w kolorze antracyt, przeszycia 
na tapicerce w kolorze jasnoszarym; wariant 2: 
tapicerka skórzana w kolorze beżowym, alcantara 
w kolorze beżowym, przeszycia na tapicerce, kole 
kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów 

PAKIET 5
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 ▪ Skórzane obszycie foteli łączone z alcantarą 

(wariant 1: tapicerka skórzana w kolorze czar-
nym, alcantara w kolorze antracyt, przeszycia 
na tapicerce w kolorze jasnoszarym; wariant 2: 
tapicerka skórzana w kolorze beżowym, alcantara 
w kolorze beżowym, przeszycia na tapicerce, kole 
kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów 
w kolorze beżowym; wariant 3: tapicerka skórza-

w kolorze beżowym; wariant 3: tapicerka skórza-
na w kolorze czarnym, alcantara w kolorze antra-
cyt, przeszycia na tapicerce, kole kierownicy oraz 
gałce dźwigni zmiany biegów w jednym z kolorów 
do wyboru: czerwony, niebieski, pomarańczowy, 
brązowy, jasnoszary)

 ▪ Oznakowanie zewnętrzne wersji specjalnej (em-
blematy Calligraphy na błotnikach przednich)

CENA: 12 490 ZŁ*

 ▪ Oświetlenie ambientowe w drzwiach przednich
 ▪ Podwójne gniazdo USB oraz uchwyt na tablet dla 

2. rzędu siedzeń
 ▪ Emblemat Outlander na pokrywie silnika
 ▪ Ozdobna listwa pokrywy bagażnika
 ▪ Ozdobne nakładki na progi wewnętrzne
 ▪ Daszek zegarów obszyty alcantarą w kolorze 

antracyt

na w kolorze czarnym, alcantara w kolorze antra-
cyt, przeszycia na tapicerce, kole kierownicy oraz 
gałce dźwigni zmiany biegów w jednym z kolorów 
do wyboru: czerwony, niebieski, pomarańczowy, 
brązowy, jasnoszary)

 ▪ Oznakowanie zewnętrzne wersji specjalnej (em-
blematy Calligraphy na błotnikach przednich)

 ▪ Oświetlenie ambientowe w drzwiach przednich

 ▪ Podwójne gniazdo USB oraz uchwyt na tablet dla 
2. rzędu siedzeń

 ▪ Emblemat Outlander na pokrywie silnika
 ▪ Ozdobna listwa pokrywy bagażnika
 ▪ Ozdobne nakładki na progi wewnętrzne
 ▪ Deska rozdzielcza obszyta alcantarą w kolorze 

antracyt
 ▪ Obszycie górnej części boczków drzwi alcantarą

CENA: 18 990 ZŁ*

PAKIET 6
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 ▪ Skórzane obszycie foteli łączone z alcantarą 

(wariant 1: tapicerka skórzana w kolorze czar-
nym, alcantara w kolorze antracyt, przeszycia 
na tapicerce w kolorze jasnoszarym; wariant 2: 
tapicerka skórzana w kolorze beżowym, alcantara 
w kolorze beżowym, przeszycia na tapicerce, kole 
kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów 
w kolorze beżowym; wariant 3: tapicerka skórza-
na w kolorze czarnym, alcantara w kolorze antra-

cyt, przeszycia na tapicerce, kole kierownicy oraz 
gałce dźwigni zmiany biegów w jednym z kolorów 
do wyboru: czerwony, niebieski, pomarańczowy, 
brązowy, jasnoszary)

 ▪ Oznakowanie zewnętrzne wersji specjalnej (em-
blematy Calligraphy na błotnikach przednich)

 ▪ Oświetlenie ambientowe w drzwiach przednich
 ▪ Podwójne gniazdo USB oraz uchwyt na tablet dla 

2. rzędu siedzeń
 ▪ Emblemat Outlander na pokrywie silnika

 ▪ Ozdobna listwa pokrywy bagażnika
 ▪ Ozdobne nakładki na progi wewnętrzne
 ▪ Deska rozdzielcza obszyta alcantarą w kolorze 

antracyt
 ▪ Obszycie górnej części boczków drzwi alcantarą
 ▪ Stacja multimedialna z nawigacją Alpine 

INE-W990BT (lub stacja INE-W987D)

CENA: 25 490 ZŁ*
Dopłata za stację multimedialną Alpine INE-W987D: 3 500 zł

* Powyższe ceny zawierają podatek VAT.


