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Met de S van sportiviteit 
De Intense S is een aantrekkelijk actiemodel op basis van de Outlander PHEV Intense, uitgebracht in een 
gelimiteerde oplage. Standaard biedt deze uitvoering alles om uw duurzame ritten het maximale comfort 
mee te geven. Daarnaast is de Intense S voorzien van extra accessoires, waarmee de sportieve kant van de 
Outlander PHEV geaccentueerd wordt. Dit actiemodel wordt standaard geleverd met metallic lak.

RIJKLAAR VANAF

€ 39.990

RVS instaplijsten portieren

Voorbumperhoekverbreder Sideskirt

RVS bumperbeschermer

Achterbumperhoekverbreder

Led upgrade pakket

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

• 18 inch lichtmetalen velgen
• Twin-motor Super-All Wheel Control (4WD)
• Bi-led-koplampen
• Dual-zone climate control met elektrische verwarming
• Comfort Tec synthetisch lederen bekleding
• Stoelverwarming vóór
• Smartphone Link Display Audio (SDA) met Apple CarPlay 

en Android Auto™*

• Achteruitrijcamera
• Keyless Operation System (KOS) met start-stopknop
• EV-priority modus
• Parkeersensoren vóór en achter
• Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS)

INTENSE S ACCESSOIREPAKKET

*De officiële introductiedatum is nog niet bekend, u kunt Android Auto op uw smartphone installeren via apkmirror.com. Wij adviseren u te allen tijde de meest recente versie te kiezen. 



MITSUBISHI REMOTE CONTROL

ADVIESPRIJZEN
Energie label CO2-uitstoot(1) Bijtelling Nettocatalogusprijs Bpm Consumenten prijs(2) All-in rijklaarprijs(3)

g/km excl. btw incl. btw

UITVOERING

Intense S A 40 22% 30.215 36.560 1.940 38.500 39.990

ALS OPTIE LEVERBAAR

Metallic lak 0,00 0,00 - 0,00
Pearl/Mica lak 82,64 100,00 - 100,00
Glasscoat Diamond Pack 288,43 349,00 - 349,00

BIJKOMENDE KOSTEN

Leges kenteken (onbelast) 39,00 39,00 - 39,00
Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,10 onbelast) 9,39 10,10 - 10,10
Recyclingbijdrage 30,99 37,50 - 37,50
Recyclingbijdrage lithium-ion-accupakket 99,17 120,00 - 120,00
Rijklaarmaakkosten bestaan uit: 
• Technische nulinspectie • Reinigen • Poetsen • Transport • Set kenteken platen • Mitsubishi luxe mattenset  
• Safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek) • Lifehammer • 2 veiligheidshesjes • Laad kabel 230V/10A met 
CCID-box (5m) • Laadkabel 16A mode 3 (Mennekes 5,6 m), incl. opbergtas en handschoenen • € 25 brandstof

1.060,67 1.283,40 - 1.283,40

Totaal bijkomende kosten 1.239,22 1.490,00 - 1.490,00

De Mitsubishi Outlander PHEV Intense S is een actiemodel gebaseerd op de MY2019 Outlander PHEV Intense.
(1) Brandstofverbruik en CO2-waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en teruggerekend naar NEDC waarden (NEDC2.0)
in overeenstemming met EU 715/2007*2017/1347. (2) Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling. (3) Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten, incl. metallic lak.

Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. De prijzen in deze prijslijst gelden vanaf 12 november 
2019, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2019 zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Getoonde kleuren zijn een grafische weergave 
en kunnen afwijken van werkelijke kleuren. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl, www.mitsubishi-motors.nl.

Als optie leverbaar: € 709 incl. btw

Voor nog meer gemak kun je met je smartphone de oplaadtimer bedienen, het opladen programmeren, de resterende oplaadtijd 
bekijken, enzovoort. Met de nieuwste Mitsubishi Remote Control-app kun je bovendien direct, of met de timerfunctie, 
de verwarming of koeling van het interieur inschakelen.
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