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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το όχημά σας της Mitsubishi MOTORS κατασκευάστηκε από άριστα υλικά και με τη χρήση των πλέον πρόσφατων 
τεχνικών παραγωγής αυτοκινήτων, ελέγχθηκε δε με τις πιο προηγμένες μεθόδους ελέγχου ποιότητας ώστε να 
μπορείτε να απολαμβάνετε την οδήγησή του χωρίς προβλήματα για πολλά χρόνια.

Για να διατηρήσετε το όχημά σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, συνιστάται το σέρβις και η συντήρησή του 
να εκτελείται από Επίσημο Συνεργείο της Mitsubishi Motors, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Πανευρωπαϊκές 
εκθέσεις συντήρησης”.

Για να τεθεί σε ισχύ η εγγύηση (και να εξυπηρετηθείτε στο πλαίσιο της εγγύησης, εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο), 
είναι απολύτως απαραίτητο να τηρηθούν τα παρακάτω σημεία:

- είστε τελικός πελάτης ή επιχειρηματίας που δεν δραστηριοποιείται στην αγορά, πώληση ή εισαγωγή 
οχημάτων (μη εξουσιοδοτημένοι έμποροι και/ή (επαν)εισαγωγείς αποκλείονται ρητά) και

- o εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της MITSUBISHI συμπλήρωσε πλήρως, σφράγισε και υπέγραψε 
το Υπόμνημα ταξινόμησης και ελέγχου πριν από την παράδοση τις παρακάτω σελίδες τη στιγμή 
πώλησης του οχήματός σας και

- επικοινωνείτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της MITSUBISHI για να διενεργηθεί διαγνωστικός 
έλεγχος και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που ζητήσατε στο πλαίσιο της εγγύησης.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο αυτό το βιβλιάριο* για να εξοικειωθείτε με τα περιεχόμενα και τις 
απαιτήσεις της ενότητας Πανευρωπαϊκής έκθεσης συντήρησης καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
εγγύησης που καλύπτονται σε μια δεύτερη ενότητα με τίτλο Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης Mitsubishi. 
Πληροφορίες για το νέο πακέτο οδικής βοήθειας της Mitsubishi Motors για βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης περιέχονται στην ενότητα που περιγράφει πλήρως το πρόγραμμα.

*   Το βιβλιάριο αυτό περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τη χρονική στιγμή της σύνταξής του. Ωστόσο, επιτρέπονται αλλα-
γές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1 PAN-EUROPEAN
ΒΙΒΛΙΟ SERVICE/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 2 PAN-EUROPEAN
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 MAP
Πακέτο οδικής βοήθειας της Mitsubishi Motors
Ανοικτή γραμμή 24 ώρες, 7 φορές την εβδομάδα
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Κεφάλαιο 1
Περιεχόμενα Σελίδα

 ● Υπόμνημα ταξινόμησης 1-1
 ● Τακτική συντήρηση οχήματος 1-2
 ● Αντιδιαβρωτική προστασία 1-3
 ● Απαιτήσεις για την 12ετή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας από διάτρηση 1-4
 ● Απαιτήσεις λίπανσης κινητήρα 1-6
 ● Έλεγχος πριν από την παράδοση (PDI) 1-7
 ● Κατασταση ελεγχων σερβις 1-8
 ● Εκθέσεις συντήρησης οχήματος 1-14
 ● Εκθεση ελεγχου αμαξωματος 1-20
 ● Στοιχεία για Καμπάνιες Service/Ανακλήσεις 1-24
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Δεδομένα οχήματος 

Αριθμός πλαισίου (VIN):

                                  

Ημερομηνία έναρξης εγγύησης:             Ημερομηνία λήξης εγγύησης:            

Κωδικός μοντέλου:                   

Αριθμός κινητήρα:                

Ονομασία μοντέλου:   __________________________________________________________________________________________________________________________________

Αριθμός κυκλοφορίας:  ________________________________________________________________________________________________________________________________

Κωδικός χρώματος:   __________________________________________________________________________________________________________________________________

Διάστημα σέρβις:  20.000 χλμ.  (ή 1 έτος, ανάλογα με το ποιο συμβαίνει πρώτο)

Αντιδιαβρωτική προστασία: 12 έτη 

Στοιχεία του αντιπροσώπου
Επωνυμία:  ____________________________________________________________________________

Διεύθυνση:   ___________________________________________________________________________

Τ.Κ. και Πόλη:   ______________________________   / ______________________________________

Υπογραφή:  ___________________________________________________________________________

Σφραγίδα του επίσημου Σημείου  
Πώλησης:
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Τακτική συντήρηση οχήματος

Προκειμένου να διασφαλίσετε την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας, πρέπει να φροντίσετε για την τακτική συντήρησή του, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
συντήρησης που προβλέπει ο κατασκευαστής. Συνιστάται το Εξουσιοδοτημένο Σημείο Σέρβις της MITSUBISHI να την πραγματοποιεί μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο και/ή όριο χιλιομέτρων.

Το Πανευρωπαϊκό βιβλίο Service σας βοηθά να εντοπίζετε κάθε εργασία που έχει εκτελεστεί και θα πρέπει να παραμένει πάντα στο όχημά σας.

Την πρώτη φορά που παραδίδεται το όχημα στον πρώτο κάτοχο, διενεργείται ένας “Έλεγχος πριν από την παράδοση” προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το όχημα παραδίδεται σε άψογη κατάσταση. Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτού του ελέγχου από τον τεχνικό σέρβις του εξουσιοδοτημένου 
συνεργείου της Mitsubishi Motors υπάρχει στη σελίδα 1-7 του παρόντος βιβλιαρίου.

Για όλη την τακτική συντήρηση, στη σελίδα 1-8 και τις επόμενες σελίδες του παρόντος βιβλιαρίου παρατίθενται όλα τα σημεία που ελέγχθηκαν, 
διορθώθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στις διάφορες εργασίες σέρβις. Μετά κάθε τακτική συντήρηση θα πρέπει να παραλαμβάνετε από 
το συνεργείο ένα αντίγραφο της κατάστασης ελέγχων που χρησιμοποιήθηκε από τον τεχνικό που εκτέλεσε τη συντήρηση και που αποδεικνύει ότι έχουν 
καλυφθεί όλα τα σημεία.

Χρήση υπό αντίξοες συνθήκες
Στην περίπτωση έντονης χρήσης (σελίδες 1-12 και 1-13), το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να εκτελείται συχνότερα, σε μικρότερα χρονικά 
διαστήματα, συνήθως στο ήμισυ της συνηθισμένης ετήσιας απαίτησης.

Η μειωμένη περίοδος αποβλέπει στην προστασία του οχήματος από ζημιές, π.χ. η αντικατάσταση του λιπαντικού του συστήματος μετάδοσης κίνησης 
και των αξόνων προστατεύει από την εισχώρηση νερού, λάσπης, άμμου κλπ. που ενδέχεται να προσβάλλουν τα συστήματα. Αν έχετε οποιαδήποτε 
αμφιβολία, συζητήστε για τον τρόπο χρήσης του οχήματός σας με το επίσημο συνεργείο της Mitsubishi Motors.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αντιδιαβρωτική προστασία

Για να διατηρήσετε το όχημά σας σε καλή κατάσταση και για να το προστατέψετε από διάβρωση, συνιστούμε να γίνεται τακτικά έλεγχος και καθαρισμός 
στα εξής σημεία.

Πλύσιμο: Ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψετε τη βαφή του οχήματος και να αποφύγετε σκουριά είναι να πλένετε το όχημα συχνά. Όταν το 
πλένετε με το χέρι, χρησιμοποιήστε χλιαρό ή κρύο νερό και υψηλής ποιότητας απορρυπαντικό αυτοκινήτου. Μην χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά 
ή χημικά. Οποιοδήποτε καθαριστικό πρέπει να ξεπλυθεί αμέσως και δεν πρέπει να στεγνώσει πάνω σε βαμμένη ή χρωμέ επιφάνεια. Κατά το πλύσιμο 
πρέπει να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε τραυματισμούς που ενδέχεται να προκληθούν από αντικείμενα που εξέχουν.

Αποθέσεις ξένου υλικού: Άλατα που χρησιμοποιούνται για να λιώσουν οι πάγοι, όπως χλωριούχο ασβέστιο ή άλλα, λάδια και πίσσες του 
οδοστρώματος, μεταλλικά σωματίδια, ρετσίνι από τα δέντρα, περιττώματα πουλιών, χημικά από βιομηχανικές περιοχές και άλλα ξένα υλικά ενδέχεται 
να προκαλέσουν ζημιές στη βαφή αν παραμένουν πάνω στη βαφή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αν πλύνετε την περιοχή αμέσως, 
ορισμένα από αυτά τα υλικά ενδέχεται να μην αφαιρεθούν. Σε τέτοια περίπτωση ίσως χρειαστούν άλλα καθαριστικά, αλλά πρέπει να προσέξετε ότι 
είναι ασφαλή για χρήση σε βαμμένες ή χρωμέ επιφάνειες.

Συντήρηση κάτω μέρους αμαξώματος: Διαβρωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για να λιώσουν οι πάγοι στο δρόμο κατά τη χειμερινή 
περίοδο ενδέχεται να συσσωρευτούν στο κάτω μέρος του αμαξώματος του αυτοκινήτου. Αν τα υλικά αυτά δεν αφαιρεθούν, ενδέχεται να επιταχύνουν 
το σκούριασμα στα κάτω μέρη του αμαξώματος, όπως το πλαίσιο, το πάτωμα, τα πλευρικά μαρσπιέ, τις σωληνώσεις των φρένων και του καυσίμου 
και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Τουλάχιστον κάθε άνοιξη, το κάτω μέρος του αυτοκινήτου και όλα τα σημεία όπου μπορούν να συσσωρευτούν 
λάσπη και άλλα υλικά πρέπει να πλένονται εξονυχιστικά με καθαρό νερό για να ξεπλυθούν τα υλικά αυτά. 

Ζημιές στις εξωτερικές επιφάνειες: Χτυπήματα από πέτρες, ζημιές στη βαφή και γρατσουνιές στη βαμμένη επιφάνεια πρέπει να επισκευάζονται 
αμέσως. Το γυμνό μέταλλο διαβρώνεται γρήγορα και η επισκευή σε μεταγενέστερο χρόνο θα είναι δαπανηρή. Μικρά χτυπήματα και γρατσουνιές 
μπορούν να επισκευαστούν με τα υλικά ρετουσαρίσματος που διατίθενται από τα επίσημα συνεργεία της Mitsubishi Motors.

Ζημιές από ατυχήματα: Αν το όχημά σας εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα και χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση μερών του αμαξώματος, 
σιγουρευτείτε ότι το φανοποιείο εφαρμόζει το σωστό αντιδιαβρωτικό υλικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Mitsubishi Motors, στα εξαρτήματα που 
έχουν αντικατασταθεί και στις περιοχές γύρω από αυτά.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Απαιτήσεις για την 12ετή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας από διάτρηση

Όταν παραλαμβάνετε το καινούργιο σας όχημα, σιγουρευτείτε ότι τα στοιχεία του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου (VIN) και η ημερομηνία έναρξης της 
εγγύησης είναι σωστά.

Όπως και στην τακτική συντήρηση, το αμάξωμα πρέπει να υποβληθεί σε ετήσιο έλεγχο. Συνήθως αυτή εκτελείται μαζί με την τακτική συντήρηση.

Tο κόστος οποιασδήποτε επιδιόρθωσης από γδαρσίματα από πέτρες, γρατζουνιές, φθορές κ.τ.λ. το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης.

Αν το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα ή χρειαστεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο επισκευή ή αντικατάσταση μερών του αμαξώματος, οι επισκευές αυτές 
πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια επισκευής. 

Στις σελίδες 1-20 ~ 1-23 υπάρχουν οι Εκθέσεις περιοδικού ελέγχου του αμαξώματος, που πρέπει να συμπληρωθούν από το συνεργείο που εκτελεί 
τον έλεγχο/το σέρβις.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Φροντίδα του Mitsubishi Motors σας

Οχήματα εξοπλισμένα με υπερσυμπιεστή: 
Αν ο κινητήρας είναι κρύος, είναι σημαντικό να τον αφήνετε να ζεσταθεί για 30~60 δευτερόλεπτα πριν οδηγήσετε.

Αν ο κινητήρας έχει λειτουργήσει σε υψηλές στροφές ή με μεγάλο φορτίο, π.χ. ρυμούλκηση ενός τροχόσπιτου ή τρέιλερ, αφήστε τον κινητήρα να 
λειτουργήσει στο ρελαντί για 1 ή 2 λεπτά πριν τον σβήσετε.  Έτσι, ο υπερσυμπιεστής ψύχεται και αποφεύγονται τυχόν ζημιές στα ρουλεμάν.

Έλεγχοι που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας: 
Υπάρχουν πολλοί έλεγχοι και πολλά σημεία της συντήρησης που μπορείτε να πραγματοποιήσετε εσείς, ο κάτοχος, μόνος σας, πριν διανύσετε μεγάλες 
αποστάσεις. Ορισμένοι από τους ελέγχους αυτούς μπορούν να γίνονται καθημερινά, κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Για τα σημεία αυτά, συμβουλευθείτε 
το κεφάλαιο Κάντε το μόνοι σας στο Εγχειρίδιο κατόχου.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Απαιτήσεις λίπανσης κινητήρα

H χρήση της σωστής ποιότητας λαδιού στον κινητήρα θεωρείται σημαντική. Για τις σωστές ποιότητες λαδιού ανατρέξτε στο Βιβλίο του ιδιοκτήτη. 

Καμπάνιες Service/Ανακλήσεις
Αν τυχόν χρειαστούν επεμβάσεις για θέματα ασφαλείας στο όχημά σας, θα ενημερωθείτε από το διανομέα για τη χώρα σας, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που επιβάλλονται στη χώρα σας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρείται ακριβής καταγραφή, οι Καμπάνιες Service/Ανακλήσεις  που εκτελούνται στο όχημά σας καταγράφονται στην 
σελίδα 1-24 του παρόντος κεφαλαίου “Service/Συντήρησης”.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (PDI)
Αριθμός Κυκλοφορίας: Κωδικός μοντέλου: Mοντέλο: Αριθμός Πλαισίου (VIN):

Αριθμός χιλιομέτρων: Αριθμός μηχανής: Αριθ. Εντολής Επισκευής.: Ημερομηνία:

Έλεγχος  
ολοκληρώθηκε

Αμάξωμα και εξωτερικό:
1 Απομακρύνετε τα προστατευτικά υλικά και πλύντε
2 Ελέγξτε την βαφή του αμαξώματος, την λάμψη και τους καθρέφτες για εμφάνιση και βλάβες

3 Ελέγξτε την λειτουργία των θυρών/μεντεσέδων, κλειδαριών θυρών, καπό, πορτ-μπαγκάζ, πόρτα 
πορτ-μπαγκάζ και τον διακόπτη θύρας πλήρωσης καυσίμων

4 Ελέγξτε κάτω από το αμάξωμα για αντιδιαβρωτική προστασία
5 Τoπoθετήστε τo φις της συσκευής απoθήκευσης, τo σύνδεσμo μεταβίβασης ή την ασφάλεια

6 Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση στα λάστιχα  και στη ρεζέρβα (και την ασφάλεια των μπουλονιών 
των τροχών)

7 Τοποθετήστε την κεραία οροφής
Εσωτερικό:

8 Ελέγξτε την λειτουργία των Ηχητικών Συστημάτων και των Συστημάτων Πλοήγησης

9
Ελέγξτε την λειτουργία όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων των Μετρη-
τών, Κλειδιών Ανάφλεξης/κλειδαριάς (όλα), διακοπτών και Διακόπτη Απαγόρευσης Σχέσεων P&R 
εν πορεία, οργάνων, χειροκίνητων/ηλεκτρικών παραθύρων και ηλιοροφής.

10 Ελέγξτε την κατάσταση των καθισμάτων, φινιρίσματος, πατακίων και προσκεφάλων

11 Ελέγξτε την λειτουργία της Ρύθμισης καθισμάτων, κλείστρων πίσω καθισμάτων, ζωνών ασφαλεί-
ας/περιοριστών κλειδαριών θυρών (εσωτ)

Πριν ξεκινήσουμε τον κινητήρα:
12 Ελέγξτε/γεμίστε την στάθμη του λαδιού του κινητήρα

13 Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας, Στάθμης και Συνδέσεων, και πλεξούδες για ασφάλεια και 
βλάβη

14 Ελέγξτε/γεμίστε την στάθμη υγρού στις δεξαμενές του ψυγείου νερού, νερού υαλοκαθαριστήρων, 
δοχείο Φρένων, Συμπλέκτη, και Υδραυλικής Υποβοήθησης

15 Ελέγξτε όλες τις σωληνώσεις, Λάδι, Καύσιμα, Υγρά Φρένων και Συμπλέκτη για ασφάλεια/
διαρροές

16 Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των προβολέων
Λειτουργία κινητήρα:
17 Ελέγξτε/Ρυθμίστε την ταχύτητα ρελαντί του κινητήρα χρησιμοποιώντας το MUT II ή ΙΙΙ
18 Ελέγξτε/Ρυθμίστε τον χρονισμό ανάφλεξης
19 Ελέγξτε τις εκπομπές καυσαερίων (οχήματα με κινητήρες βενζίνης μόνο)
20 Ελέγξτε/Γεμίστε την στάθμη υγρού αυτόματης μετάδοσης και το ψυγείου λαδιού για διαρροές

Έλεγχος  
ολοκληρώθηκε

Κινητήρας σταματημένος:
21 Ελέγξτε τον κινητήρα και το ψυγείο λαδιού για διαρροές
22 Ελέγξτε το μηχανικό/υδραυλικό τιμόνι για διαρροές

23 Ελέγξτε/Γεμίστε την στάθμη λιπαντικού του κιβωτίου ταχυτήτων και του συστήματος μετάδοσης, 
σύστημα AYC (Lancer Evolution) και ελέγξτε για διαρροές 

24 Ελέγξτε/Γεμίστε την στάθμη Μπροστινού/Πίσω διαφορικού και ελέγξτε για διαρροές
25 Ελέγξτε/Γεμίστε την Μπροστινή/Πίσω ανάρτηση για ασφάλεια και διαρροές
26 Ελέγξτε τους συνδέσμους άξονα τιμονιού για ασφάλεια

Έλεγχος δρόμου:
27 Ελέγξτε την λειτουργία των φρένων και του χειρόφρενου
28 Ελέγξτε την λειτουργία του Συμπλέκτη
29 Ελέγξτε την απόδοση του κινητήρα, της μετάδοσης και των αξόνων
30 Ελέγξτε την λειτουργία του μηχανικού/ηλεκτρικού/υδραυλικού τιμονιού
31 Ελέγξτε την λειτουργία των διακοπτών Θέρμανσης/Ψυξης
32 Ελέγξτε ότι όλα τα όργανα λειτουργούν σωστά
33 Ελέγξτε την λειτουργία των Μπροστινών/Πίσω Υαλοκαθαριστήρων και πιτσιλιστηριών
34 Ελέγξτε την λειτουργία των πλημνών ελεύθερου τροχασμού (μόνο οχήματα 4WD)
35 Ελέγξτε για κραδασμούς* και θορύβους*
36 Ελέγξτε για κωδικούς βλαβών με το ΜUT Tester

Τελική προετοιμασία πριν την παράδοση:

37 Ελέγξτε ότι ο γρύλλος, το κιτ εργαλείων & τα βιβλία οδηγιών/πληροφοριών είναι μέσα στο όχημα, 
τοποθετήστε την θήκη κάρτας επόμενου ραντεβού

38 Τελικό καθάρισμα και γυάλισμα
39 Τοποθετήστε τις πινακίδες

*: Η Ρύθμιση ή η Επισκευή είναι επιπρόσθετη και δεν περιλαμβάνεται στον χρόνο Service

Υπογραφή Τεχνικού: Σφραγίδα Επίσημου Συνεργάτη 
Mitsubishi Motors:
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕΡΒΙΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 20.000 ΧΛΜ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20.000 ΧΛΜ.

- ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ   
- ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ASX
ECLIPSE CROSS
L200
OUTLANDER
PAJERO SPORT
SPACE STAR / MIRAGE / ATTRAGE 
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ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ MY2020 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20.000 ΧΛΜ.)
ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

I: Έλεγχος R: Αντικατάσταση ή αλλαγή L: Λίπανση C: Καθαρισμός *Βλ. και τον πίνακα χρήσης υπό αντίξοες συνθήκες

Στοιχείο

Χιλιομετρική κάλυψη ή χρονικό διάστημα σε έτη, ανάλογα με το ποιο συμπληρωθεί πρώτο
Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
x 1.000 μίλια 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Βενζίνη Πετρέλαιο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1 Τραπεζοειδείς ιμάντες Κινητήρες 4N1, 3A9, 4J1, 4A91, 4A92, 4B1, 4B4, 6G7 και 6B3 x x I I I I I I I

Εκτός από τους κινητήρες 4N1, 3A9, 4J1, 4A91, 4A92, 
4B1, 4B4, 6G7 και 6B3 x x I I I I I I I I I I I I I I I

2 Ιμάντας δυναμό Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 180.000 χλμ. (108.000 μίλια) ή 10 έτη
3 Εύκαμπτος σωλήνας λαδιού αντλίας κενού x I I I I I I I I I I I I I I I
4 Εύκαμπτος σωλήνας αέρα εισαγωγής (οχήματα με υπερτροφοδότη) x x I I I I I I I
5 Ιμάντας χρονισμού κινητήρα [συμπεριλαμβανομένου του ιμάντα 

χρονισμού B (άξονα εξισορρόπησης) με τον κινητήρα 4D5] (εκτός από 
οχήματα με αλυσίδα χρονισμού)

Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 180.000 χλμ. (108.000 μίλια) ή 10 έτη
Εκτός από κινητήρα 9HD x x R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)

6 Μπουζί Μπουζί πλατίνας και ιριδίου x R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)
7 Διάκενο βαλβίδων

(εκτός από οχήματα με αυτόματη ρύθμιση τζόγου 
βαλβίδας)
Σημείωση: αν ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος 
από τις βαλβίδες, ελέγξτε το διάκενο των 
βαλβίδων.

Κινητήρες 3A9, 4A9, 4B1 και 4B4 x I: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)
Κινητήρες 4J1 και FR-BASE 4N1 x x I: Κάθε 60.000 χλμ. (36.000 μίλια)
Κινητήρες 6B31 / 6G75 (πλευρά εισαγωγής) x I: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια)
Κινητήρας FF-BASE 4N1

x
*I I *I *I I *I *I I *I *I I *I *I I

*: Αν ο θόρυβος βαλβίδων αυξηθεί, ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων
Κινητήρας 4M41 DI-D x I I I I I I I I I I I I I I I

8 Εύκαμπτοι σωλήνες ψυγείου x I I I I I I I I I I I I I I I
x I I I I I I I

9 Ψυκτικό κινητήρα 
*2 Outlander
   PAJERO SPORT

Βενζινοκίνητα οχήματα Κινητήρες 3A9, 4J1, 6B31(*2), 4A91, 
4A92, 4B1 και 4B4 x

I I I I I I I
R: Πρώτα 200.000 χλμ. (120.000 μίλια) ή 10 χρόνια, μετά κάθε 120.000 χλμ. (72.000 μίλια) ή 6 χρόνια

Εκτός από τους κινητήρες 3A9, 4J1, 
6B31(*2), 4A91, 4A92, 4B1 και 4B4 x

I I I I I I I
R: Κάθε 60.000 χλμ. (36.000 μίλια) ή κάθε 4 έτη

Οχήματα ντίζελ Εκτός από κινητήρα 4N1
x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 60.000 χλμ. (36.000 μίλια) ή κάθε 4 έτη

Κινητήρας 4N1
x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Πρώτα 200.000 χλμ. (120.000 μίλια) ή 10 χρόνια, μετά κάθε 120.000 χλμ. (72.000 μίλια) ή 6 χρόνια

10 Αντλία ψυκτικού Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 180.000 χλμ. (108.000 μίλια) ή 10 έτη
11 Στοιχείο του φίλτρου αέρα Βενζινοκίνητα οχήματα x I I R I I R I I R I I R I I R

Οχήματα ντίζελ Εκτός από κινητήρα 4N1 x I R I R I R I R I R I R I R I
Κινητήρας 4N1 x I I R I I R I I R I I R I I R

12 Φίλτρο αέρα Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 60.000 χλμ. (36.000 μίλια) ή κάθε 4 έτη
13 Υγρό συμπλέκτη x x I I I I I I I I I I I I I I I
14 Υγρό φρένων x x I R I R I R I R I R I R I R I
15 Μπαταρία x x I I I I I I I I I I I I I I I
16 Φίλτρο καυσίμου Βενζινοκίνητα οχήματα x R: Κάθε 160.000 χλμ. (96.000 μίλια) ή κάθε 10 έτη

Οχήματα ντίζελ Κινητήρας FF-BASE 4N1 x R R R R R
Κινητήρας FR-BASE 4N1 x R R R R R R R
Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια) ή κάθε 4 έτη
Εκτός των κινητήρων 4Ν1 και 9HD x R R R R R R R
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ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ MY2020 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20.000 ΧΛΜ.)
ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

I: Έλεγχος R: Αντικατάσταση ή αλλαγή L: Λίπανση C: Καθαρισμός *Βλ. και τον πίνακα χρήσης υπό αντίξοες συνθήκες

Στοιχείο

Χιλιομετρική κάλυψη ή χρονικό διάστημα σε έτη, ανάλογα με το ποιο συμπληρωθεί πρώτο
Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
x 1.000 μίλια 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Βενζίνη Πετρέλαιο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17 Φίλτρο σωματιδίων για φράξιμο Κινητήρας 9HD x I: Πρώτα 160.000 χλμ. (96.000 μίλια), από εκεί και έπειτα κάθε 20.000 χλμ. (12.000 μίλια)
18 Επίπεδα πρόσθετου φίλτρου σωματιδίων Κινητήρας 9HD x I: Πρώτα 100.000 χλμ. (60.000 μίλια), από εκεί και έπειτα κάθε 20.000 χλμ. (12.000 μίλια)
19 Μπεκ ψεκασμού καυσίμου στην εξάτμιση Κινητήρας 4M41 (Επίπεδο εκπομπών Euro-6b) x I I I I I I I

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
1 Σύστημα ανάρτησης, ως προς ζημιά και χαλάρωμα x x I I I I I I I I I I I I I I I
2 Σφαιρικοί σύνδεσμοι βραχιόνων ως προς τζόγο και προστατευτικά σκόνης ως προς ζημιές x x I I I I I I I I I I I I I I I
3 Λιπάνετε τους συνδέσμους του διαμήκους άξονα μετάδοσης κίνησης (μοντέλα με γρασαδοράκια) x x L L L L L L L L L L L L L L L
4 Φυσούνες ακραξονίων L200, PAJERO SPORT x x I I I I I I I I I I I I I I I

Εκτός από το L200, PAJERO SPORT x x I I I I I I I
5 Μηχανισμός συστήματος 

διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένων 
των τσιμουχών και των φυσουνών)

L200, PAJERO SPORT x x I I I I I I I I I I I I I I I
Εκτός από το L200, PAJERO SPORT x x I I I I I I I

6 Λάδι μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων 
(συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοματοποιημένου μηχανικού κιβωτίου 
ταχυτήτων)

Μοντέλα F6MBA, F6MBC, W6MBA, W6MBC, F5MBD, F5MBB και 
W5MBB x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 200.000 χλμ. (120.000 μίλια)

Εκτός από τα μοντέλα F6MBA, F6MBC, W6MBA, W6MBC, F5MBD, F5M43, 
F5MBB και W5MBB x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)

Μοντέλο F5M43
x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 120.000 χλμ. (72.000 μίλια)

7 Λάδι βοηθητικού κιβωτίου ταχυτήτων (4WD) OUTLANDER, ASX, ECLIPSE CROSS
x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 80.000 χλμ. (48.000 μίλια)

Εκτός από OUTLANDER, ASX, ECLIPSE CROSS
x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)

8 Λάδι διαφορικού
x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 80.000 χλμ. (48.000 μίλια)

9 Συνδέσεις σωλήνα εξάτμισης, ως προς διαρροές και τοποθέτηση x x I I I I I I I
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

1 Πεντάλ φρένου και πεντάλ συμπλέκτη, ως προς τον τζόγο x x I I I I I I I I I I I I I I I
2 Διαδρομή και τζόγος μοχλού χειρόφρενου x x I I I I I I I I I I I I I I I
3 Φίλτρο αέρα x x R R R R R R R R R R R R R R R
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ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ MY2020 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20.000 ΧΛΜ.)
ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

I: Έλεγχος R: Αντικατάσταση ή αλλαγή L: Λίπανση C: Καθαρισμός *Βλ. και τον πίνακα χρήσης υπό αντίξοες συνθήκες

Στοιχείο

Χιλιομετρική κάλυψη ή χρονικό διάστημα σε έτη, ανάλογα με το ποιο συμπληρωθεί πρώτο
Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x 1,000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
x 1,000 miles 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Βενζίνη Πετρέλαιο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1 Ανομοιόμορφη φθορά ελαστικών x x I I I I I I I
2 Ρουλεμάν εμπρός και πίσω τροχών ως προς τζόγο x x I I I I I
3 Φρένο Εύκαμπτοι και 

άκαμπτοι σωλήνες
L200, PAJERO SPORT x x I I I I I I I I I I I I I I I
Εκτός από L200, PAJERO SPORT x x I I I I I I I

Τακάκια και δίσκοι x x I I I I I I I I I I I I I I I
Σιαγόνες και ταμπούρα x x I I I I I I I
Διάκενο στο τακάκι (οχήματα με ηλεκτρικό χειρόφρενο) x x I I I I I I I I I I I I I I I

4 Εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες καυσίμου, ως προς διαρροές και φθορές x x I I I I I I I
5 Έλεγχος εξωτερικών φώτων x x I I I I I I I I I I I I I I I

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1 Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων Μοντέλα R5AWF, R6AWH, V5AWF, V6AWH και V8AWG x x I I I I I I I I I I I I I I I

Μοντέλο W8AWA
x I I I I I I I I I I I I I I I

R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)
Εκτός από τα μοντέλα R5AWF, R6AWH, V5AWF, V6AWH, 
V8AWG και W8AWA x x I I I I I I I I I I I I I I I

R: Κάθε 80.000 χλμ. (48.000 μίλια)
2 Λάδι 

κινητήρα
Βενζινοκίνητα 
οχήματα

Εκτός από τον κινητήρα 4B4 ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 ή A5/B5  
API: SM ή μεγαλύτερος x R R R R R R R R R R R R R R R

Κινητήρας 4B4 Το λάδι κινητήρα πρέπει να πληροί όλες τις ακόλουθες 
συνθήκες.
• API: SN ή μεγαλύτερος
• Περιεκτικότητα σε ασβέστιο <= 2000 ppm
• Αριθμός βάσης >= 6,37 mg KOH/g 
Αν οι ανωτέρω συνθήκες δεν είναι γνωστές, 
επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Σημείο Σέρβις της 
MITSUBISHI MOTORS.
Συνιστώμενο λάδι κινητήρα:  
Γνήσιο λάδι κινητήρα Mitsubishi SN/GF-5

x R R R R R R R R R R R R R R R

Οχήματα ντίζελ Κινητήρας 4M41 DI-D  
(χωρίς DPF)

ACEA: A3/B3, A3/B4 ή A5/B5  
API: CF-4 x R R R R R R R R R R R R R R R

Κινητήρες 4M41 DI-D  
(με DPF)

ACEA: C1, C2, C3 ή C4
JASO: DL-1 x R R R R R R R R R R R R R R R

Κινητήρας 
4N1

Εκτός από 
ECLIPSE CROSS

ACEA: C1, C2, C3 ή C4  
JASO: DL-1 x R R R R R R R R R R R R R R R

ECLIPSE CROSS ACEA: C2, C3 ή C4 
JASO: DL-1 x R R R R R R R R R R R R R R R

Κινητήρας 9HD TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 
TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W-30 x R R R R R R R R R R R R R R R

3 Φίλτρο λαδιού κινητήρα x x R R R R R R R R R R R R R R R
4 Σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) Βενζινοκίνητα οχήματα x I I I I I I I I I I I I I I I

ΑΛΛΑ
1 Κατάσταση αμαξώματος x x I: Κάθε έτος
2 Εκμάθηση χαμηλής ποσότητας ψεκασμού x I I I I I I I I I I I I I I I
3 Δοκιμή στο δρόμο x x I I I I I I I I I I I I I I I
4 Επαναρυθμίστε την υπενθύμιση σέρβις στην επόμενη συντήρηση x x R R R R R R R R R R R R R R R
5 Ελέγξτε για τυχόν εκστρατείες σε εξέλιξη x x I I I I I I I I I I I I I I I
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ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ MY2020 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20.000 ΧΛΜ.)
ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

I: Έλεγχος R: Αντικατάσταση ή αλλαγή

Στοιχείο

Χιλιομετρική κάλυψη ή χρονικό διάστημα σε έτη, ανάλογα με το ποιο συμπληρωθεί πρώτο
Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
x 1.000 μίλια 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Βενζίνη Πετρέλαιο

1 Στοιχείο του φίλτρου αέρα Βενζινοκίνητα οχήματα x I: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια) ή κάθε 6 μήνες
R: Συχνότερα από κάθε 60.000 χλμ. (36.000 μίλια) ή κάθε 3 έτη

Οχήματα ντίζελ Εκτός των κινητήρων 4N14 
και 4N15 x I: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια) ή 6 μήνες

R: Συχνότερα από κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια) ή κάθε 2 έτη
Κινητήρες 4N14 και 4N15 x I: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια) ή 6 μήνες

R: Συχνότερα από κάθε 60.000 χλμ. (36.000 μίλια) ή κάθε 3 έτη
2 Φίλτρο αέρα Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια) η 4 έτη
3 Φίλτρο καυσίμου Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 20.000 χλμ. (12.000 μίλια) ή 4 έτη
4 Φίλτρο σωματιδίων για φράξιμο Κινητήρας 9HD x I: Πρώτα 140.000 χλμ. (84.000 μίλια), από εκεί και έπειτα κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)
5 Επίπεδα πρόσθετου φίλτρου 

σωματιδίων
Κινητήρας 9HD x I: Πρώτα 80.000 χλμ. (48.000 μίλια), από εκεί και έπειτα κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

6 Μπεκ ψεκασμού καυσίμου στην εξάτμιση Κινητήρας 4M41 (Επίπεδο εκπομπών Euro-6b) x I I I I I I I I I I I I I I I
7 Φυσούνες ακραξονίων x x I: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)
8 Λάδι μηχανικού κιβωτίου 

ταχυτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του αυτοματοποιημένου μηχανικού 
κιβωτίου ταχυτήτων)

Μοντέλα F6MBA, F6MBC, W6MBA, W6MBC, F5MBD, F5MBB και 
W5MBB x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)

Εκτός από τα μοντέλα F6MBA, F6MBC, W6MBA, W6MBC, F5MBD, 
F5MBB και W5MBB x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια)

9 Λάδι βοηθητικού κιβωτίου ταχυτήτων (4WD)
x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια)

10 Λάδι διαφορικού
x x

I I I I I I I I I I I I I I I
R: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια)

11 Φίλτρο αέρα x x R: Συχνότερα από κάθε 20.000 χλμ. (12.000 μίλια) ή κάθε 12 μήνες
12 Φρένο Τακάκια και δίσκοι x x I: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια) ή κάθε 6 μήνες

Σιαγόνες και ταμπούρα x x I I I I I I I I I I I I I I I
13 Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων Μοντέλα R5AWF, R6AWH, 

V5AWF, V6AWH και V8AWG x
I I I I I I I I I I I I I I I

R: Κάθε 100.000 χλμ. (60.000 μίλια)
Εκτός από τα μοντέλα R5AWF, 
R6AWH, V5AWF, V6AWH και 
V8AWG

x x
I I I I I I I I I I I I I I I

R: Κάθε 40.000 χλμ. (24.000 μίλια)

SGR920E1_19-000327_SB_MY20_Book.indb   12 7/06/19   15:02



SGR920E1SGR920E1 1-13

11

ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ MY2020 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20.000 ΧΛΜ.)
ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

I: Έλεγχος R: Αντικατάσταση ή αλλαγή

Στοιχείο

Χιλιομετρική κάλυψη ή χρονικό διάστημα σε έτη, ανάλογα με το ποιο συμπληρωθεί πρώτο
Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
x 1.000 μίλια 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Βενζίνη Πετρέλαιο

14 Λάδι κινητήρα Βενζινοκίνητα 
οχήματα

Εκτός από τον κινητήρα 4B4 ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 ή A5/B5 
API: SM ή μεγαλύτερος x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

Κινητήρας 4B4 Το λάδι κινητήρα πρέπει να πληροί όλες 
τις ακόλουθες συνθήκες.
•API: SN ή μεγαλύτερος
•Περιεκτικότητα σε ασβέστιο <= 2000 ppm
•Αριθμός βάσης >= 6,37 mg KOH/g
Αν οι ανωτέρω συνθήκες δεν 
είναι γνωστές, επικοινωνήστε με 
Εξουσιοδοτημένο Σημείο Σέρβις της 
MITSUBISHI MOTORS.
Συνιστώμενο λάδι κινητήρα:
Γνήσιο λάδι κινητήρα Mitsubishi  
SN/GF-5

x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

Οχήματα 
ντίζελ

Κινητήρας 4M41 DI-D (χωρίς 
DPF)

ACEA: A3/B3, A3/B4 ή A5/B5
API: CF-4 x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

Κινητήρες 4M41 DI-D (με DPF) ACEA: C1, C2, C3 ή C4
JASO: DL-1 x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

Κινητήρας 
4N1

Εκτός από 
ECLIPSE CROSS

ACEA: C1, C2, C3 ή C4 
JASO: DL-1 x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

ECLIPSE CROSS ACEA:  C2, C3 ή C4
JASO: DL-1 x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)

Κινητήρας 9HD TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W-30 x R: Κάθε 15.000 χλμ. (9.000 μίλια) ή κάθε 12 μήνες

15 Φίλτρο λαδιού 
κινητήρα

Βενζινοκίνητα οχήματα x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)
Οχήματα 
ντίζελ

Εκτός από κινητήρα 9HD x R: Κάθε 10.000 χλμ. (6.000 μίλια)
Κινητήρας 9HD x R: Κάθε 15.000 χλμ. (9.000 μίλια) ή κάθε 12 μήνες

Οι προδιαγραφές “Χρήση υπό αντίξοες συνθήκες” ισχύουν μόνο σε οχήματα που χρησιμοποιούνται υπό αντίξοες συνθήκες.
Στις αντίξοες συνθήκες περιλαμβάνονται τα εξής:
(1)  Οδήγηση σε περιοχή με πολλή σκόνη.
(2)  Οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους, σε πλημμυρισμένους δρόμους ή σε λοφώδεις περιοχές.
(3)  Οδήγηση σε περιοχές με κρύο κλίμα.
(4)  Λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή μετακινήσεις σε μικρές 

αποστάσεις με κρύο καιρό.

(5)  Συχνό απότομο πάτημα των φρένων.
(6)  Ρυμούλκηση τρέιλερ.
(7)  Χρήση ως ταξί ή όχημα ενοικίασης. 
(8)  Όταν περισσότερο από το 50% της οδήγησης γίνεται σε πυκνή κυκλοφορία εντός πόλεως και η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 32°C ή υψηλότερη.
(9)  Όταν πάνω από το 50% του χρόνου οδήγησης η ταχύτητα είναι τουλάχιστον 120 χλμ./h και η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 30°C ή περισσότερο.
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Εκθέσεις συντήρησης οχήματος
Σέρβις 1
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 2
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 3
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 4
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 5
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 6
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης από το συνεργείο σέρβις.
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Εκθέσεις συντήρησης οχήματος
Σέρβις 7
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 8
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 9
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 10
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 11
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 12
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης από το συνεργείο σέρβις.
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Εκθέσεις συντήρησης οχήματος
Σέρβις 13
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 14
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 15
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 16
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 17
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 18
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης από το συνεργείο σέρβις.
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Εκθέσεις συντήρησης οχήματος
Σέρβις 19
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 20
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 21
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 22
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 23
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 24
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης από το συνεργείο σέρβις.
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Εκθέσεις συντήρησης οχήματος
Σέρβις 25
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 26
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 27
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 28
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 29
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 30
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης από το συνεργείο σέρβις.
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Εκθέσεις συντήρησης οχήματος
Σέρβις 31
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 32
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 33
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 34
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 35
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Σέρβις 36
Ημερομηνία:  
Ένδειξη του χιλιομετρητή:
Αρ. τιμολογίου:

Σφραγίδα και υπογραφή του
συνεργείου σέρβις

Πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως στο τέλος κάθε προγραμματισμένης συντήρησης από το συνεργείο σέρβις.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Κωδικός ζημιάς:
1 Χτυπήματα από πέτρες
2 Γρατσουνιές
3 Ζημιά στο αμάξωμα
4 Ζημιά στη βαφή
5 Λοιπά

Έλεγχος αμαξώματος στο 1o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 2o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Έλεγχος αμαξώματος στο 3o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 4o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 5o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 6o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Έλεγχος αμαξώματος στο 7o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 8o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 9o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 10o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Έλεγχος αμαξώματος στο 11o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

Έλεγχος αμαξώματος στο 12o έτος:
Ημερομηνία ελέγχου:  _______________________________________

Θέση / Κωδικός ζημιάς:  _______________________________________

Περιγραφή:  _______________________________________

Ημερομηνία επισκευής:  _______________________________________

Σφραγίδα και υπογραφή του συνεργείου σέρβις:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Στοιχεία για Καμπάνιες Service/Ανακλήσεις
Ημερομηνία Κωδικός 

Καμπάνιας
Περιγραφή της επισκευής Σφραγίδα και υπογραφή του επίσημου 

συνεργείου

Πρέπει να συμπληρώνεται από το επίσημο συνεργείο Mitsubishi Motors στο τέλος κάθε επισκευής/ελέγχου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, η MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. (στο εξής “MME”) εγγυάται ότι όλα τα “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ” του καινούργιου οχήματος που κατασκευάζεται από ή για την MME (στο εξής το “καινούργιο όχημα MME”) είναι απαλλαγμένα 
από ελαττώματα σε ό, τι αφορά τα υλικά ή τις τεχνικές κατασκευής, υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, και σωστής συντήρησης.

Για να τεθεί σε ισχύ η εγγύηση (και να εξυπηρετηθείτε στο πλαίσιο της εγγύησης, εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο), είναι απολύτως απαραίτητο να 
τηρηθούν τα παρακάτω σημεία:

- είστε τελικός πελάτης ή επιχειρηματίας που δεν δραστηριοποιείται στην αγορά, πώληση ή εισαγωγή οχημάτων (μη εξουσιοδοτημένοι 
έμποροι και/ή (επαν)εισαγωγείς αποκλείονται ρητά) και

- o εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της MITSUBISHI συμπλήρωσε πλήρως, σφράγισε και υπέγραψε το Υπόμνημα ταξινόμησης και 
ελέγχου πριν από την παράδοση τις παρακάτω σελίδες τη στιγμή πώλησης του οχήματός σας και

- επικοινωνείτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της MITSUBISHI για να διενεργηθεί διαγνωστικός έλεγχος και να σας παρασχεθούν οι 
υπηρεσίες που ζητήσατε στο πλαίσιο της εγγύησης.

Όλα τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ που καλύπτονται από την ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ θα επισκευάζονται ή θα 
αντικαθίστανται χωρίς χρέωση από οποιονδήποτε επίσημο Εθνικό Διανομέα της MME ή από επίσημο συνεργείο της Mitsubishi Motors (στο εξής 
“Επίσημος Εθνικός Διανομέας ή επίσημο συνεργείο MME”)
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εξαρτήματα βασικής εγγύησης

Τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ είναι όλα τα εξαρτήματα ενός καινούργιου οχήματος MME. Με εξαίρεση τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ και άλλα εξαρτήματα που αναφέρονται πιο κάτω. 

Περίοδος της εγγύησης του οχήματος: 
Το καινούργιο σας όχημα MME καλύπτεται με 5-ετή(*) εγγύηση. Οι πρώτοι 24 μήνες καλύπτονται από την εγγύηση χωρίς τον περιορισμό της 
χιλιομετρικής κάλυψης, για τους υπόλοιπους 36 μήνες δε (από τον 25ο έως τον 60ο μήνα) ισχύει ο περιορισμός της χιλιομετρικής κάλυψης έως 100.000 
χλμ. (62.500 μίλια), ανάλογα με το ποιο συμβαίνει πρώτο από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, όπως φαίνεται στο Υπόμνημα ταξινόμησης στην 
ενότητα Πανευρωπαϊκής έκθεσης συντήρησης, σελίδα 1-1, την πρώτη φορά που το όχημα παραδίδεται στον πρώτο κάτοχο που δηλώνεται.
(*) Για το Lancer Evolution και το L200 2WD (με εξαίρεση το High Rider) ισχύει η εξής περίοδος εγγύησης οχήματος:
Το καινούργιο σας όχημα MME καλύπτεται με 3ετή εγγύηση. Οι πρώτοι 24 μήνες καλύπτονται από την εγγύηση χωρίς τον περιορισμό της χιλιομετρικής 
κάλυψης, για τους υπόλοιπους 12 μήνες δε (από τον 25ο έως τον 36ο μήνα) ισχύει ο περιορισμός της χιλιομετρικής κάλυψης έως 100.000 χλμ. 
(62.500 μίλια), ανάλογα με το ποιο συμβαίνει πρώτο από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, όπως φαίνεται στο Υπόμνημα ταξινόμησης στο 
κεφάλαιο “Πανευρωπαϊκές εκθέσεις συντήρησης”, σελίδα 1-1, όταν το όχημα παραδίδεται αρχικά στον πρώτο κάτοχο που δηλώνεται.
Τα εξαρτήματα που ακολουθούν υπόκεινται σε ειδικούς όρους της εγγύησης και καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση: 
Οι πρώτοι 24 μήνες καλύπτονται από την εγγύηση χωρίς τον περιορισμό της χιλιομετρικής κάλυψης, για τους υπόλοιπους 12 μήνες δε (από τον 25ο 
έως τον 36ο μήνα) ισχύει ο περιορισμός της χιλιομετρικής κάλυψης έως 100.000 χλμ. (62.500 μίλια) Μπαταρία 12 V (όλα τα μοντέλα), αισθητήρας O2 
(όλα τα μοντέλα), μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή (Pajero και L200), μπεκ/προθερμαντήρας (μόνο για τον πετρελαιοκινητήρα).

Εξαρτήματα ειδικής διαπραγμάτευσης: 
Τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ που παρατίθενται πιο κάτω δεν καλύπτονται με εγγύηση από την MME αλλά από τον αντίστοιχο 
κατασκευαστή: 

-  Ελαστικά
- Συστήματα ψυχαγωγίας εντός του αυτοκινήτου (μόνο μονάδες που δεν τοποθετούνται στο εργοστάσιο)
- Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός εκτός αυτού που τοποθετείται σε αυτό το καινούργιο όχημα MME

SGR920E1
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εξαρτήματα χωρίς εγγύηση

Τα εξαρτήματα που ακολουθούν δεν καλύπτονται από την εγγύηση της MME (εκτός από ελαττώματα στα υλικά ή τη διαδικασία κατασκευής):

Αναλώσιμα:
-  Στοιχείο του φίλτρου αέρα
- Στοιχείο του φίλτρου λαδιού
- Στοιχείο του φίλτρου καυσίμου
- Στοιχεία φίλτρου κατακράτησης γύρης
- Ιμάντες για:  

Εναλλακτήρα 
Αντλία νερού 
Αντλία υποβοήθησης τιμονιού 
Air condition

-  Μπουζί (κατά την πρώτη προγραμματισμένη αντικατάσταση ή 
μετά από αυτήν) 

- Επιφάνεια κεντρικής πλάκας και πλατό συμπλέκτη
- Τακάκια φρένων, δίσκοι φρένων και υλικά επένδυσης 

σιαγόνων
- Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
- Ασφάλειες
- Λαμπτήρες (για όλες τις λυχνίες, με εξαίρεση τις λυχνίες 

Xenon και LED)

Υγρά και λιπαντικά:
-  Λάδι κινητήρα
- Λάδι μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων
- Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
- Λάδι κιβωτίου μετάδοσης κίνησης
- Βαλβολίνη διαφορικού, κανονικού και διαφορικού 

περιορισμένης ολίσθησης LSD
- Βαλβολίνη ή/και υγρό συστήματος διεύθυνσης

-  Υγρό φρένων και συμπλέκτη
- Γράσο
- Ψυκτικό κινητήρα (αντιψυκτικό)
- Ηλεκτρολύτης μπαταρίας
- Ψυκτικό υγρό
- Υγρό πλυστικών συσκευών τζαμιών
- Καύσιμο (βενζίνη ή πετρέλαιο)
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Άλλα εξαρτήματα/άλλοι τομείς που δεν καλύπτονται:
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει: 
- Φυσιολογική φθορά οποιουδήποτε εξαρτήματος, εξαρτήματα και ανταλλακτικά στα πλαίσια της κανονικής συντήρησης και υλικά που 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τέτοια συντήρηση (όπως περιγράφεται και καθορίζεται στο κεφάλαιο “Πανευρωπαϊκές εκθέσεις 
συντήρησης”) στην παράγραφο Φροντίδα του Mitsubishi Motors σας, στη σελίδα 1-5.

- Φυσιολογική αλλοίωση, αποχρωματισμός, ξεθώριασμα, ράγισμα, γήρανση ή ζημιές σε επιμεταλλωμένα εξαρτήματα, βαφή, λαστιχένια 
εξαρτήματα, ταπετσαρία, επιφάνειες συνθετικού δέρματος και διακοσμητικά, οι οποίες προκαλούνται από την καθημερινή χρήση, τη φθορά και 
την έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή τη ρύθμιση εξαρτημάτων που προκαλείται από τη φυσιολογική χρήση.

- Μικροπροβλήματα που δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα, τις επιδόσεις ή τη λειτουργικότητα του οχήματος ή των μερών του, π.χ. μικροθόρυβοι ή 
κραδασμοί που εμφανίζονται υπό συγκεκριμένες ή μη κανονικές συνθήκες χρήσης.

- Ζημιές που προκαλούνται από πλημμελή ή αντικανονική συντήρηση, π.χ. αμέλεια των καθημερινών και/ή τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων, 
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο “Πανευρωπαϊκές εκθέσεις συντήρησης” και στο Εγχειρίδιο κατόχου που παραδίδονται μαζί με το καινούργιο 
όχημα MME.

- Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση μη γνήσιων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, είτε η αντικατάσταση έγινε από εξουσιοδοτημένο σημείο 
σέρβις ή από ανεξάρτητο επισκευαστή είτε από σέρβις/επισκευές από τον κάτοχο του οχήματος.

- Ζημιές που προκαλούνται από κυκλοφοριακά ατυχήματα, κατάχρηση ή αμέλεια σωστού χειρισμού του οχήματος, όπως περιγράφεται στο 
Εγχειρίδιο κατόχου, εσφαλμένη χρήση του οχήματος, χρήση του οχήματος υπό αντικανονικές συνθήκες όπως π.χ. αγώνες ή ράλι, μετατροπές 
του οχήματος ή/και των εξαρτημάτων/ανταλλακτικών του, χωρίς την έγκριση της MME.

- Ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές αιτίες, δηλαδή από χημική ρύπανση, φυσικές κόλλες, όξινη βροχή, χαλάζι, άμμο, άλατα, υλικά για το 
λιώσιμο των πάγων, πέτρες, πυρκαγιές και καταστροφές, ή ζημιές που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, αμέλεια, κοινωνικές εξεγέρσεις ή 
ανωτέρα βία.

- Ζημιές στο αμάξωμα του πορτμπαγκάζ ή στο σώμα ή την καμπίνα του χώρου αποσκευών εξαιτίας φορτώματος ή ελλιπούς πρόσδεσης 
αντικειμένων κατά τη μεταφορά τους.

- Έξοδα που απορρέουν από καθολικές βλάβες, δηλαδή απώλειες της χρήσης του οχήματος, απώλειες χρόνου, έξοδα για καύσιμα, 
τηλεφωνήματα, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις, απώλειες μεταφορών ή ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα, εμπορικές απώλειες ή απώλειες 
εισοδημάτων.

- Οποιοδήποτε όχημα στο οποίο έχει αλλοιωθεί ή ένδειξη του οδόμετρου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ούτε να 
επιβεβαιωθεί η χιλιομετρική κάλυψη.

- Ζημία που οφείλεται στο γεγονός ότι το νέο σας όχημα MME έχει εισαχθεί, πουληθεί ή μεταφερθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρα για την 
οποία δεν έχει κατασκευαστεί και για το οποίο απαιτούνται προδιαγραφές διαφορετικές από τη χώρα για την οποία κατασκευάστηκε.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ρήτρα πιστοποίησης/ελέγχου

Επιθεώρηση του οχήματος (είτε πριν είτε μετά την εκτέλεση εργασιών) και/ή απαίτηση προσκόμισης των εξαρτημάτων που υπέστησαν ζημιά ή 
αντικαταστάθηκαν.

12ετής εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας από διάτρηση
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, η MME καλύπτει με εγγύηση οποιοδήποτε μέρος του αμαξώματος αυτού του 
καινούργιου οχήματος MME, που κατασκευάστηκε από ή για την MME, και το οποίο έχει συντηρηθεί σωστά, παρουσιάσει διάτρηση διάβρωσης 
(τρύπημα από σκουριά) από το εσωτερικό της λαμαρίνας, εξαιτίας ελαττωματικών υλικών ή πλημμελών τεχνικών κατασκευής, εντός 12 ετών, ανάλογα 
με το μοντέλο και ανεξαρτήτως της χιλιομετρικής κάλυψης, από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.  Το πλαίσιο αμαξώματος μπορεί να 
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί χωρίς χρέωση σε οποιοδήποτε επίσημο συνεργείο της MME.

Σημείωση: 
Άλλη μορφή σκουριάς/διάβρωσης εκτός της διάτρησης (τρύπημα από σκουριά) σε λαμαρίνες και σφάλματα της βαφής καλύπτονται από τη “ΒΑΣΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ”.

Η 12ετής εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας από διάτρηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 
- Διάβρωση εξαιτίας ζημιάς από ατύχημα, κατάχρηση ή μετατροπή του οχήματος.
- Χημική ρύπανση, φυσικές κόλλες, όξινη βροχή, χαλάζι, άμμο, άλατα, υλικά για το λιώσιμο των πάγων, πέτρες, πυρκαγιές και καταστροφές, ή 

ζημιές που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, αμέλεια, κοινωνικές εξεγέρσεις ή φυσικές καταστροφές.
- Διάβρωση που προκαλείται από την παράλειψη μικροεπισκευών.
- Διάβρωση που προκαλείται από την παράλειψη εκτέλεσης των επισκευών και της συντήρησης, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο κατόχου.
- Ζημιές που προκαλούνται από επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης, δηλαδή απώλεια χρήσης του οχήματος, απώλεια χρόνου, έξοδα για 

καύσιμα, τηλεφωνήματα, μετακινήσεις ή διανυκτερεύσεις, εμπορικές απώλειες ή απώλειες εισοδήματος.
- Άλλες περιπτώσεις διάβρωσης οι αιτίες των οποίων δεν οφείλονται στη MME.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ευθύνες του κατόχου

Το αμάξωμα και το κάτω μέρος του οχήματος πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης εγγύησης και πρέπει να εφαρμόζεται 
νέα επίστρωση αν χρειάζεται, με έξοδα που βαραίνουν τον κάτοχο.

Στο τέλος του ελέγχου πρέπει να συμπληρώνεται το δελτίο ελέγχου του αμαξώματος και να σφραγίζεται από τον φορέα ελέγχου. Η έκθεση αυτή 
υπάρχει στις σελίδες 1-20 ~ 1-23 του κεφαλαίου “Πανευρωπαϊκές εκθέσεις συντήρησης”

Το κόστος οποιασδήποτε επιδιόρθωσης από γδαρσίματα από πέτρες, γρατζουνιές, φθορές κ.τ.λ. πρέπει να το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης.

Αν το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα ή χρειαστεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο επισκευή ή αντικατάσταση μερών του αμαξώματος, οι επισκευές αυτές 
πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια επισκευής. 

Ανακλήσεις Ασφαλείας/Καμπάνιες Service
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής πρέπει να ζητήσει την επιστροφή οχημάτων για ζητήματα αφορούν στην ασφάλεια. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο Εξουσιοδοτημένος διανομέας Mitsubishi για τη χώρα σας θα σας καλέσει εγγράφως να φέρετε το όχημα στο Εξουσιοδοτημένο Σημείο 
Σέρβις της Mitsubishi για να εκτελεστεί η απαραίτητη εργασία επιδιόρθωσης χωρίς χρέωση.

Στο τέλος της εκτέλεσης της εργασίας επιδιόρθωσης, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα ανακλήσεων/Καμπάνιες Service στη σελίδα 1-24 του “Πανευρωπαϊκές 
εκθέσεις συντήρησης” έχει συμπληρωθεί σωστά και φέρει τη σφραγίδα του επίσημου συνεργείου της Mitsubishi Motors. 

Δαπάνες που προκύπτουν ως συνέπεια τυχόν βλαβών, π.χ. λόγω απώλειας χρήσης του οχήματος, απώλειας χρόνου, έξοδα για καύσιμα, τηλέφωνα, 
στέγαση, μετακινήσεις ή λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών, εμπορικές απώλειες ή απώλειες εσόδων δεν καλύπτονται από τη MME.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εγγύηση για εξαρτήματα και αξεσουάρ

Γνήσια ανταλλακτικά Mitsubishi Motors: 
Όλα τα “Γνήσια ανταλλακτικά” της Mitsubishi Motors καλύπτονται από 2ετή εγγύηση χωρίς τον περιορισμό χιλιομετρικής κάλυψης, από την ημερομηνία 
αγοράς τους.

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα εξαρτήματα καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση, χρειάζεται να προσκομίσετε το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς ή/και 
τοποθέτησης τους κατά την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης. Φυλάξτε τα έντυπα αυτά σε ασφαλές μέρος.

Γνήσια αξεσουάρ Mitsubishi Motors: 
Όλα τα “Γνήσια αξεσουάρ” της Mitsubishi Motors καλύπτονται από 2ετή εγγύηση χωρίς τον περιορισμό χιλιομετρικής κάλυψης, από την ημερομηνία 
αγοράς τους.

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι αυτά τα βοηθητικά εξαρτήματα καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση, χρειάζεται να προσκομίσετε το αντίστοιχο τιμολόγιο 
αγοράς ή/και τοποθέτησης τους. Φυλάξτε τα έντυπα αυτά σε ασφαλές μέρος.

Ανταλλακτικά σέρβις της Mitsubishi Motors: 
Όλα τα “ανταλλακτικά σέρβις” της Mitsubishi Motors καλύπτονται από 2ετή εγγύηση χωρίς τον περιορισμό χιλιομετρικής κάλυψης, από την ημερομηνία 
αγοράς τους.

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα ανταλλακτικά σέρβις της Mitsubishi Motors καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση, χρειάζεται να προσκομίσετε το 
αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς ή/και τοποθέτησης τους κατά την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης. Φυλάξτε τα έντυπα αυτά σε ασφαλές μέρος.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση για “Γνήσια Ανταλλακτικά” της Mitsubishi Motors, για “Γνήσια Αξεσουάρ” της Mitsubishi Motors και τα “Ανταλλακτικά σέρβις” της Mitsubishi 
Motors καλύπτει μόνο κατασκευαστικά σφάλματα του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή άλλων εξαρτημάτων που ενδέχεται να υποστούν ζημιά εξαιτίας 
της βλάβης του.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την εσφαλμένη τοποθέτηση ούτε ζημιές που προκαλούνται κατά την τοποθέτησή του.

Για τα “Γνήσια ανταλλακτικά” της Mitsubishi Motors και τα “Ανταλλακτικά σέρβις” της Mitsubishi Motors ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις με αυτές που 
περιγράφονται στη σελίδα 2-3. 

Γεωγραφική έκταση: 
Η γεωγραφική έκταση της ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και των εγγυήσεων των Γνήσιων Ανταλλακτικών, Αξεσουάρ και ανταλλακτικών 
σέρβις της Mitsubishi καλύπτει τις εξής χώρες: 

Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία (Δημοκρατία της Ιρλανδίας), Ιταλία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία*, 
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία*, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Ρωσία*, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.

*   Για αυτές τις χώρες, η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ισχύει μόνο εντός της ίδιας της χώρας, ωστόσο οι πρόσκαιροι πελάτες από 
αυτές τις χώρες έχουν το δικαίωμα για επιδιορθώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης όταν διέρχονται από την έκταση της επικράτειας κάποιας εκ 
των χωρών που προαναφέρθηκαν. 

 Στην περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης στη Λευκορωσία, τη Ρωσία ή την Ουκρανία (το όχημα δεν είναι πλέον ταξινομημένο στη χώρα προ-
έλευσης) από οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες χώρες, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω γεωγραφική έκταση, η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ παύει να ισχύει.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Νόμιμα δικαιώματα

Τίποτα στην παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα του καταναλωτή.

Εγγυητής:
MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. 

Mitsubishi Avenue 21  
6121 SH Born  

The Netherlands

Επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης κατά τις μετακινήσεις σας στο εξωτερικό
Όταν μετακινείστε με το όχημά σας σε άλλη χώρα που περιλαμβάνεται στην άνω αναφερόμενη γεωγραφική κάλυψη, δικαιούστε επισκευές στο πλαίσιο 
της εγγύησης σε οποιοδήποτε επίσημο συνεργείο της Mitsubishi Motors. 

Για να εξυπηρετηθείτε στο πλαίσιο της εγγύησης, το κεφάλαιο “Πανευρωπαϊκές εκθέσεις συντήρησης” πρέπει να βρίσκεται στο όχημά σας, γιατί το 
επίσημο συνεργείο της Mitsubishi Motors θα ζητήσει το Υπόμνημα ταξινόμησης για τη συμπλήρωση της αίτησής σας.

Χωρίς τα ανωτέρω, θα πρέπει να πληρώσετε την επισκευή. Για να λάβετε την αποζημίωση, θα πρέπει να κρατήσετε το τιμολόγιο και να ζητήσετε από 
το τοπικό επίσημο συνεργείο της Mitsubishi Motors να συμπληρώσει την αίτησή για λογαριασμό σας.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα εξαρτήματα που χρειάζονται για το συγκεκριμένο όχημα/μοντέλο ενδέχεται να μην είναι άμεσα παραδοτέα στη χώρα όπου 
ταξιδεύετε, αν δεν διατίθεται όλη η γκάμα των μοντέλων της Mitsubishi Motors στη χώρα αυτή.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Πακέτο βοήθειας της Mitsubishi Motors

Πληροφορίες για το νέο πακέτο οδικής βοήθειας της Mitsubishi Motors (MAP) για βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιέχονται σε ξεχωριστό 
κεφάλαιο που περιγράφει αναλυτικά τι καλύπτει το πλήρες πρόγραμμα όταν ταξιδεύετε στη χώρα σας ή στο εξωτερικό.

Αν έχετε την κακή τύχη να χαλάσει το Mitsubishi σας, το Πακέτο οδικής βοήθειας της Mitsubishi Motors θα είναι διαθέσιμο οποτεδήποτε εντός της 
γεωγραφικής κάλυψης που αναφέρεται στην ενότητα 3 αυτού του βιβλιαρίου.
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MAP
Σας συγχαíρουμε που επιλέξατε να αγοράσετε ένα αυтοκíνŋтο Mitsubishi και σας 
καλωσορίζουμε σтο Πρόγραμμα Bοήθειας

της Mitsubishi Motors, тο οποíο σχεδιάσтŋκε για να εμπλουтíσει тŋν εμπειρíα σας ως κάтοχος ενός  
αυтοκινήтου Mitsubishi, ενώ σας  παρέχει ένα γαλήνιο тαξíδι. Tο πρόγραμμα αυтό έχει φτιαχτεί για 
να εξασφαλίσει όтι θα υπάρχει ŋ ελάχιστη δυνατή ενόχληση σε εσάς και тους επιβάтες, σε περίπτωση 
που ανтιμεтωπíσεтε οποιοδήποтε πρόβλŋμα με тο όχŋμα σας εíтε βρíσκεσтε σε διακοπές ή όχι. Mε 
тŋν ευχή όтι δεν θα υπάρξει ανάγκη να χρŋσιμοποιήσεтε ποтέ αυтή тŋν υπηρεσία, παρακαλούμε 
αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάσтε αυтό тο Φυλλάδιο ώσтε να γνωρíζεтε тι πρέπει να κάνεтε σε 
περíπтωσŋ που χρειασтεíтε βοήθεια.

∆ιαθέσιμŋ σε 24ωρη βάσŋ, 7 ŋμέρες тŋν εβδομάδα, тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi (ΠBM) σας  
παρέχει υπŋρεσíα

 ● Γρήγορŋ και επαρκή
 ● Φтιαγμένŋ να αντιμετωπίσει με επιтυχíα κάθε δυσκολíα
 ● Συνεπής  και σε όλŋ тŋν Eυρώπŋ
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MAP
Tι πρέπει να κάνεтε όтαν χρειασтεíтε βοήθεια

Aπλά τηλεφωνήστε στο νούμερο που υπάρχει σтŋν Kάρтα тου Προγράμμαтος Βοήθειας Mitsubishi 
Motors σε περíπтωσŋ: 

 ● μŋχανικής ή ŋλεκтρικής βλάβŋς
 ● тροχαíου αтυχήμαтος
 ● προβλήμαтος με καύσιμα (έλλειψŋ καυσíμου, νοθευμένου καυσίμου, λάθος καυσίμου)
 ● προβλήμαтος με κλειδιά (απώλεια κλειδιών, κλειδιά κλειδωμένα μέσα σтο όχŋμα, σπασμένα 

κλειδιά) 
 ● πρόβλŋμαтος ελασтικού (βανδαλισμός, тρύπα σтα ελασтικά, διαρροή βαλβíδας)
 ● προσπάθειας κλοπής  ή βανδαλισμού με συνέπεια тŋν ακινητοποίηση тου οχήμαтος
 ● κλοπής тου οχήμαтος

Tο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi θα σας παρέχει λύσεις ώσтε να συνεχíσεтε тο тαξíδι σας με όσο 
тο δυναтό λιγόтερŋ καθυσтέρŋσŋ και ενόχλŋσŋ. Όλοι οι επιβάτες тου οχήμαтος που тαξιδεύουν μαζí 
σας έχουν δικαíωμα тων παροχών тου Προγράμμαтος Bοήθειας Mitsubishi.
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MAP
Σε περíπтωσŋ που χρειασтεíтε ποтέ βοήθεια тο πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi μπορεí 
να σας παρέχει:

 ● Bασική βοήθεια εíтε βρίσκεστε σтο σπíтι ή σтο δρόμο, 
για καύσιμα, κλειδιά, ελαστικά και μικρές μŋχανικές και ŋλεκтρικές επισκευές.

 ● Ρυμούλκŋσŋ 
σтο πλŋσιέσтερο Επίσημο Συνεργείο Mitsubishi, σε περíπтωσŋ που тο όχŋμα δεν μπορεí να επισκευασтεí επιтόπου.

 ● Φύλαξŋ και στάθμευση 
тου οχήμαтος σε περíπтωσŋ που ŋ βλάβŋ προκύψει εκтός εργάσιμων ημερών και ωρών και тο όχŋμα πρέπει να ρυμουλκηθεί σε Επίσημο Συνεργείο 
Mitsubishi. Σε αυтή тŋν περíπтωσŋ, тο όχŋμα θα φυλαχτεί σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και θα μεταφερθεί σε Επίσημο Συνεργείο Mitsubishi тŋν 
επόμενŋ εργάσιμŋ ŋμέρα.

 ● Mεтαβíβασŋ επειγόνтων μηνυμάτων
тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi μπορεí να μεтαβιβάσει επεíγονтα μηνύματα σтŋν οικογένεια σας, φίλους ή συναδέλφους σας.

 ● Υπŋρεσíα Πληροφοριών
καтόπιν αιтήσεως тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi μπορεí να σας δώσει βασικές тεχνικές πληροφορίες για το όχημά σας καθώς και πληροφορίες 
σχεтικά με тους Επίσημους Συνεργάτες Mitsubishi σε όλŋ тŋν Eυρώπŋ.

 ● Nομικές και ιαтρικές αναφορές
Kαтόπιν αιτήσεως μπορούν να δοθούν πληροφορίες για ειδικούς σε θέμαтα νομικής και ιαтρικής φύσεως.

 ● Έξοδα тελωνιακών тελών σтŋν Eυρώπŋ
σε περíπтωσŋ που ŋ φύση тŋς βλάβŋς καθισтά αδύναтŋ тŋν επισκευή тου οχήμαтος, тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi αναλαμβάνει να καλύψει 
тα тυχόν тελωνιακά тέλŋ που μπορεí να προκύψουν λόγω εγκαтάλειψŋς тου οχήμαтος.
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Σε περíπтωσŋ που тο όχŋμα σας δεν μπορεí να επισκευασтεí тŋν íδια μέρα λόγω 
ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, μπορεíтε εσεíς και οι  επιβάтες σας να επιλέξεтε μεтαξύ 
тων παρακάтω επιλογών:

 ● Μεταφορά με TAΞΙ
σтον тόπο καтοικíας σας, σε περíπтωσŋ που η βλάβη προκύψει εντός ακτίνας 50χλμ από тον тόπο καтοικíας σας. 

 ● Όχŋμα ανтικαтάσтασŋς καтά тŋ διάρκεια ακινŋтοποíŋσŋς του οχήματός σας,
μεγíσтŋς διαρκεíας έως 2 εργάσιμων ŋμερών. Σε περíπтωσŋ που ŋ απόσтασŋ μεтαξύ тου σŋμεíου ακινŋтοποíŋσŋς και тου тόπου μόνιμŋς 
καтοικíας υπερβαíνει тα 50χλμ тοтε σας παρέχεтαι όχημα αντικατάστασης για διάσтŋμα έως 5 εργάσιμες ŋμέρες. H υπŋρεσíα αυтή ισχύει μόνο σε 
περíπтωσŋ που πλŋρούνтαι οι όροι που θέтουν οι εтαιρíες ενοικíασŋς αυтοκινήтων (ασφάλιση, καύσιμα και συμπλŋρωμαтικές χρεώσεις).

 ● Eισιтήριο тραíνου A θέσŋς ή αεροπορικό εισιтήριο οικονομικής θέσŋς 
(όтαν ŋ διάρκεια тαξιδιού με тραíνο ξεπερνά тις 6 ώρες) σε περíπтωσŋ που ŋ απόσтασŋ μεтαξύ тου σŋμεíου 
ακινŋтοποíŋσŋς και тου тόπου μόνιμŋς καтοικíας υπερβαíνει тα 50χλμ.

 ● ∆ιανυκтέρευσŋ σε ξενοδοχεíο για διάσтŋμα μέχρι 4 νύχтες και εφόσον 
ŋ απόσтασŋ μεтαξύ тου σŋμεíου ακινŋтοποíŋσŋς και тου тόπου μόνιμŋς καтοικíας υπερβαίνει тα 50χλμ. H παραπάνω 
παροχή εξαρтάтαι άμεσα από тις тοπικές συνθήκες και тŋν διαθεσιμόтŋтα σε δωμάтια ξενοδοχεíων.

 ● Προμήθεια και αποσтολή ανтαλλακтικών.
Aν το όχημά σας παρουσιάσει βλάβŋ σтο εξωтερικό και тα ανтαλλακтικά που απαιтούνтαι για тŋν επισκευή тου δεν 
εíναι διάθεσιμα τοπικά, тο Πρόγραμμα Βοήθειας Mitsubishi με тŋν υποσтήριξŋ тου ∆ικтύου Aνтιπροσώπων Mitsubishi, 
θα ενтοπíσει και θα αποσтεíλει тα ανтαλλακтικά από άλλŋ χώρα (καλύπтει μόνο тα έξοδα αποσтολής). 
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 ● Όтαν το όχημά σας εíναι έтοιμο μπορεíтε εíтε να тο 
παραλάβεтε από тον
ανтιπρόσωπο тŋς Mitsubishi ή να ζŋтήσεтε тŋν υπŋρεσíα παράδοσής тου 
σтο тόπο μόνιμŋς καтοικíας σας.

 ● Παραλαβή οχήμαтος
Aν επιλέξεтε να παραλάβεтε το όχημά σας από тον ανтιπρόσωπο тŋς 
Mitsubishi, тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi μπορεí να οργανώσει 
тŋ μεταφορά σας με TAΞΙ από тο σπíтι σας μέχρι тον ανтιπρόσωπο 
тŋς Mitsubishi εφόσον αυтός βρισκεтαι σε ακтíνα 50χλμ από тον тόπο 
καтοικíας σας. Διαφορετικά, тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi σας 
παρέχει εισιтήριο τραίνου Α’ θέσης ή αεροπορικό εισιтήριο οικονομικής 
θέσŋς, σε περíπтωσŋ που ŋ διάρκεια тαξιδιού με тραíνο ξεπερνά тις  
6 ώρες.

 ● Eπαναπαтρισμός οχήμαтος
Mπορεí επíσŋς να επαναπαтρισтεí το όχημά σας εíтε μέσω ρυμούλκŋσŋς εíтε 
μέσω тŋς υπηρεσίας παροχής οδŋγού. Σтο σŋμεíο αυтό σας ενŋμερώνουμε 
όтι ŋ υπŋρεσíα παροχής οδŋγού προυποθέтει тŋν δική σας συγκαтάθεσŋ 
και тŋν υποχρέωσŋ όтι θα καλύψεтε тα έξοδα βενζίνης και διοδíων.

 ● Σŋμεíωσŋ - Eπαναπαтρισμός εκтός συνόρων тων μŋ επισκευασμένων οχŋμάтων
Eάν το όχημά σας έχει ακινŋтοποιŋθεí σтο εξωтερικό και ŋ επισκευή тου εκтιμάтαι όтι θα ξεπεράσει тις 5 εργάσιμες ŋμέρες, тο Πρόγραμμα Bοήθειας 
Mitsubishi μπορεí να επιλέξει тον άμεσο επαναπαтρισμό тου, σтο πλησιέστερο Επίσημο Συνεργείο тŋς Mitsubishi тου тόπου καтοικíας σας.
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Σε περíπтωσŋ που тο όχŋμα σας ακινŋтοποιŋθεí λόγω тροχαíου αтυχήμαтος, κλοπή 
ή προσπάθειας κλοπής, βανδαλισμού και δεν μπορεí να επισκευασтεí тŋν íδια μέρα, 
тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi μπορεí να σας παρέχει тα ακόλουθα:
 ● Eναλλακтική μεταφορά
Mπορεí να οργανωθεí ŋ επιστροφή σας σтον тόπο καтοικíας με TAΞΙ εφόσον βρíσκεσтε σε ακтíνα 
50χλμ από αυтόν. Διαφορετικά σας παρέχεтαι εισιтήριο тραíνου A θέσŋς ή αεροπορικό εισιтήριο 
οικονομικής θέσŋς, εφόσον ŋ διάρκεια тαξιδιού με тραíνο ξεπερνά тις 6 ώρες.

 ● Nομικά έξοδα
Όтαν, συνεπεíα εμπλοκής σας σε тροχαíο ατύχημα σтο Eξωтερικό, σας επιβλŋθεí από тις 
αρμόδιες ∆ικασтικές Aρχές ποινή και σας ζητηθεί ŋ καтαβολή Ποινικής Eγγύŋσŋς, тο Πρόγραμμα 
Bοήθειας Mitsubishi προκαταβάλλει αυтή тŋν εγγύŋσŋ για λογαριασμό σας έως тου ποσού тων 
2500 ευρώ. Για тŋ καтαβολή αυтή εíσθε υποχρεωμένοι να εγγυŋθεíтε οι íδιοι μέσω εγγυŋтικής 
επισтολής ή καтάθεσŋς. Σε κάθε περíπтωσŋ тο καταβληθέν ποσό πρέπει να тο εξοφλήσετε ενтός 
3 μŋνών από тŋν ŋμερομŋνíα συμβάνтος.

 ● Σŋμανтική σŋμεíωσŋ
Σας ενŋμερώνουμε όтι тο Πρόγραμμα Bοήθειας Mitsubishi ειναι ένα πρόγραμμα βοήθειας тου 
οποíου εíσтε αυтόμαтα δικαιούχοι, χωρíς επιπλέον έξοδα, εκтός αν διευκρινίζεται διαφορετικά.  
Mε σκοπό να αποφύγετε περιттά εξοδα, σας ενŋμερώνουμε όтι δεν εíναι απαραíтŋтŋ η ασφάλισή 
σας για οδική βοήθεια σε тρíтους Oργανισμούς ή Φορεíς. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 ● Περíοδος κάλυψŋς
Tο Πρόγραμμα Βοήθειας Mitsubishi παρέχεтαι σε όλους тους ιδιοκτήτες οχŋμάтων Mitsubishi για περίοδο 5 εтών από тŋν ŋμερομŋνíα тŋς πρώтŋς 
κυκλοφορίας, ŋμερομŋνíα καтά την οποία τίθεται σε ισχύ και ŋ εργοσтασιακή εγγύŋσŋ.

 ● Kαλυπтόμενα πρόσωπα
O ιδιοκтήтŋς ή οδŋγός και όλοι οι επιβαíνονтες тου οχήμαтος όтαν θα 
ζŋтŋθεí ŋ βοήθεια.

 ● Kαλυπтόμενα οχήμαтα
Όλα тα επιβαтικά και ελαφρά επαγγελμαтικά οχήμαтα, συνολικού μικтού 
βάρους 3,5 τόνων, εξαιρουμένων των ταξί. Kαλύπтονтαι επíσŋς και тα 
ρυμουλκούμενα (trailers) ή тροχόσπιтα (μόνο για ρυμούλκŋσŋ) και μόνο 
εφόσον ρυμουλκούνтαι απο тο καλυπтόμενο όχŋμα όтαν ζŋтŋθεí ŋ βοήθεια.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 ● Γεωγραφική κάλυψŋ

 Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία(c), Γερμανία, 
Δανία(b), Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο(f), 
Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία(e), Κροατία, Κύπρος(a), Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία(d), Σερβία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

(α) Η κάλυψη στην Κύπρο περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια του νησιού.
(b) Η κάλυψη στη Δανία δεν περιλαμβάνει τη Γροιλανδία και τα Νησιά Φερόες.
(c) Η κάλυψη στη Γαλλία περιλαμβάνει τα υπερπόντια διαμερίσματα.
(d) H κάλυψŋ στη Ρωσíα περιορíζεтαι οтŋν περιοχή тŋς Aγíας Πεтρούπολŋς και тŋς Mόσχας καθώς 

και οι περιοχές που βρíσκονтαι περιμεтρικά αυтών тων πόλεων σε ακтíνα 150χλμ.
(e) Η κάλυψη στην Ισπανία περιλαμβάνει τις Βαλεαρίδες Νήσους, τα Κανάρια Spain και τις 

ανεξάρτητες πόλεις Θέουτα και Μελίγια. Τα αυτοκίνητα που πωλούνται και ταξινομούνται στην 
Ισπανία θα επισκευάζονται επίσης όταν ταξιδέψετε στο Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία.

(f) Η κάλυψη στο Η.Β. περιλαμβάνει το Γιβραλτάρ και τα ανεξάρτητα βρετανικά νησιά που βρίσκονται 
στις ευρωπαϊκές θάλασσες.
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