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MITSUBISHI udvider programmet på den populære Outlander PHEV
-verdens mest solgte SUV Plug-in hybrid

I Danmark er salget af Mitsubishi Outlander kommet rigtig godt i gang i 2019. De gode salgstal
skyldes primært den populære og prisvindende Mitsubishi Outlander plug-in-hybrid, der
markedsføres til meget skarpe priser.
Nu kan Mitsubishi Danmark og de danske Mitsubishi forhandlere også tilbyde den populære SUV som varebil,
Outlander PHEV Van. Selve ombygningen er konstrueret således, at der er mulighed for at komme til afbryderen
af stærkstrømsbatteriet lige bag ved konsolboksen via en åbning med låg i varerumsgulvet. Ud over den smarte
varerumskonstruktion, så udmærker Outlander PHEV Van sig ved en registreringsafgift på 0 kr.
Priserne på Mitsubishi Outlander PHEV Van starter fra kr. 285.497 inkl. moms.

Ønsker man en familiebil, så har Mitsubishi super skarpe og familie-venlige priser startende fra 349.995 kr.

Den nye Outlander PHEV har mange fordele:


Avanceret Plug-in hybrid teknologi, som ved 100% elkørsel giver en rækkevidde på 45 kilometer (WLTP)



Optimal manøvredygtighed med Mitsubishis S-AWC firehjulstræk inkl. Snow og Sport Mode



Hurtig opladningsmulighed (blot 25 min opladning giver op til 80% kapacitet)



Lav grøn ejerafgift på kun 460 kr. halvårlig

I England blev Outlander sidste år kåret til vinder i kategorien ”bedste varebil ombygget fra en personbil”. Det
skete i ”Van Fleet World”s årlige kåring af bedste varebiler i forskellige kategorier. Outlander fik disse rosende ord
med på vejen: ”Outlander tilbyder et overraskende rummeligt varerum, kommer med 4-hjulstræk og kan vælges
med flere motorer, heriblandt plug-in hybrid motoren”.
Læs mere her: https://www.mitsubishi-cars.co.uk/…/outlander-commercial-wi…

Der er ingen tvivl om at kombinationen af Outlander PHEV’s rummelighed, 4-hjulstræk, power samt masser af
udstyr opfylder de krav kunder har til varebiler. Ydermere kan de med denne bil også udnytte fordelene ved Plugin-hybrid-teknologien, der giver dem mulighed for at køre 100% elektrisk inde i byerne, men samtidig giver
friheden til at køre lange stræk og uafhængigt af ladestandere.

Mitsubishi har siden introduktionen forfinet teknologierne, hvilket har resulteret i utallige priser verden over samt
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gjort den til den mest solgte PHEV i Europa og bedst sælgende PHEV SUV i verden1

1

Salgstal for 2015, 2016 og 2017 (JATO). Outlander PHEV er bl.a. tildelt priserne ”SUV of the year”

af Next Green Car og Outlander er som modelserie bl.a. tildelt prisen som den mest pålidelige SUV
af britiske What Car?

