NOVINKA Mitsubishi Outlander 2014

Jemné ladění

Mitsubishi Outlander podstoupilo pro nový
modelový rok kosmetickou péči. Zásadní technické změny si zatím nechává pro
příště, nyní jde jen o lepší vzhled.

_
Pro japonské výrobce je typické, že berou facelifty svýc h modehj daleko mé ně vážně než ti evropští, proto se často míjí technická

modernizace s optickou. Tak tomu
je i v p řípa d ě outla nde ru, který pro
modeíové roky 14 a 14,5 p rodě l al
optický facelíft , zatimco přepraco
vaných út rob se d oč ká m e později.
Příznačné rovněž je, že so u ča s n é
zm ě ny se nedotknou hybridního
Outlanderu PHEV, jež je sám stále
po m ě rn ě horkou novinkou.
Takže pod kapotou nadále najdem e zážehový čtyřvá lec 2.0 M IVEC
s výkonem 110 kW, poho nem
před n feh koí a pě tist u pňovou p ře
vodovkou, případně diesel 2.2 DI-D
s pohonem všech kol a šestirychlostní skříní. volitelně přímo řaze

nou

či samočinnou,

ve dvou vý-

konových verzích 110 a 132 kW,
V nabídce jsou tři stupně výbavy,
přičemž už základni s akční startovní cenou 550 tisíc Kč nabízi 7 airbagó, dvouz6novou automatickou
klimati zaci, palubní počítač s barevným displejem , t ernpornat. jakost ní
rádío s MP3 a bluetooth handsf ree,
stře šn í ližiny, litá kola, mlhovky č i
zatmavená zadnl boč n í okna.

Interiérse téměř nezměnil, nové jsoupouze kombinované potahysedadel
umělé kůže. Vypadajílépe a jsou praktičtější než čistě látkové.

ze tkaniny a

Na výrazném designu nebylo
mnoho měnit, provede né
korekce se tak zamě řovaly hl avně
na zjemnění či udržení s módními
t rendy. N ejvýra z n ěj š í jsou přeprs
covaná, dvou lamelová maska s výrazným chromováním a větším logem či hodnotněji pů s ob ící předn í
t ře ba

nárazník. ozdobený střfb řitv rn i prvky a výraznějším i lemy mlhovek.
Došlo i na nové, černé lemy blatníků , organicky navazující na oba nárazníky. Výraz nější dezén obd ržela
i 18" kola z lehkých slitin - nyní zá ří
módním kontrastním černobílým
povrchem . A konečně vzadu při-

šla ke slovu žádaná koncová svět
la s LED tec hnologií, která kromě
vzhledu vylepš ují i aktívnl be zpeč
nost. Trochu p řekvapiv é je nahrazení p ů vod n í komunikační barvy
Copper Metallic novým odstínem
Orient Red. Om lazený vzhled podtrhly podélné stře šn í ližiny, nově vy-

vedené ve st říbřit é

barvě . Uvni tř

měnilo skromněji , nejviditelnější

se
je

nahrazení č istě látkového čalouně
ni zákla dnich verzí efektníkombinací t kaniny a umělé kůže .
Modernizovaný outlander je již
v autosalonech k dispozici. Jeho
atraktivitu zvyšuji akční ceny. -lac -
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