
DANE TECHNICZNE – Mitsubishi Outlander Instyle Plus PHEV 

Silnik benzynowy, wolnossący (spalinowy) + przedni 
silnik elektryczny + tylny silnik elektryczny + 
bateria trakcyjna (napięcie: 300 V; pojemność: 
13,8 kWh) 

Pojemność silnika (cm3) 2360 cm3 

Moc maksymalna silnika (kW / KM) 135 KM przy 4500 obr./min + 82 KM (silnik 
elektryczny przedni) + 95 KM (silnik elektryczny 
tylny) / łączna moc układu napędowego – 224 
KM  

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 211 Nm przy 4500 obr./min + 137 Nm (silnik 
elektryczny przedni) + 195 Nm (silnik elektryczny 
tylny) 

Skrzynia biegów automatyczna, jednobiegowa  

Napęd na cztery koła 

Zawieszenie (przód) kolumny MacPhersona 

Zawieszenie (tył) wielowahaczowe 

Hamulce tarczowe, z przodu wentylowane 

Rozmiar opon 225/55 R18 

Pojemność bagażnika / Pojemność bagażnika po 
złożeniu tylnych siedzeń (l) 

463 + 35 (schowek pod podłogą) / b.d. l 

Pojemność zbiornika paliwa (l) około 40 l 

Liczba drzwi / miejsc 5 / 5 

Wymiary w mm (długość / szerokość / wysokość 
/ rozstaw osi / prześwit) 

4695 / 1810 / 1703 / 2670 / 190 mm 

Masa własna (kg) / Dopuszczalna masa całkowita 
(kg) 

1890 / 2390 kg 

Zużycie paliwa (miasto / trasa / średnie) (l/100 
km) 

wg. producenta: b.d. / b.d. / 2,0 l/100 km (zasięg 
w trybie elektrycznym: 45 km); 
test: tabela z dziennym raportem (zasięg w 
trybie elektrycznym: 35-40 km) 

Emisja CO2 (g/km) 46 g/km (średnio) 

Przyspieszenie do 100 km/h (s) 10,5 s 

Prędkość maksymalna (km/h) 170 km/h 

Gwarancja mechaniczna 5 lat (8 lat na baterię) – pierwsze 2 lata bez 
limitu kilometrów, kolejne 3 z limitem 100 000 
kilometrów 

Gwarancja perforacyjna / na lakier 12 lat / b.d. 

Okresy międzyprzeglądowe według wskazań komputera pokładowego 

Cena bazowa (zł) 131 990 zł (Intense Comfort, 2.0 150 KM 4WD 
CVT) – cena przed aktualnym rabatem 15 000 zł 

Cena wersji testowanej (zł) 187 990 zł (Intense Plus PHEV, hybryda typu 
plug-in o mocy 224 KM 4WD S-AWC) – cena 
przed aktualnym rabatem 35 000 zł 

Cena recenzowanego egzemplarza (zł) około 215 000 zł (Instyle Plus PHEV, hybryda 
typu plug-in o mocy 224 KM 4WD S-AWC) – cena 
przed aktualnym rabatem 35 000 zł 

 


