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ОРИГІНАЛЬНІ ФІЛЬТРИ САЛОНУ

Mitsubishi Motors пропонує фільтри салону тільки найвищої якості, які ідеально доповнюють наші тран
спортні засоби, забезпечуючи очікувані від автомобілів Mitsubishi зручність і довговічність. Використову
ючи оригінальні фільтри салону Mitsubishi Motors, ваші клієнти можуть бути певні: фільтри салону випро
бовуються відповідно до найвищих стандартів продукції Mitsubishi Motors. 
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ПРО ФІЛЬТРИ САЛОНУ

Комбінований фільтр з частками активованого вугілля

Окрім загальної функції видалення пилу і пилку, цей тип філь
трів салону містить частки активованого вугілля. Такий фільтр 
затримує шкідливі і неприємні гази, такі як озон, вихлопні гази, 
оксиди азоту і гази випаровування палива. Все це робить його 
ідеальним компаньйоном для приємних поїздок.

Фільтр твердих часток

Основний фільтр салону виконаний з синтетичних гофрова
них фільтраційних матеріалів, які забезпечують видалення 
фільтром пилу і пилку з повітря. Водії, які страждають від сін
ної лихоманки у весняний період, належно оцінять задово
лення від водіння без цих перешкод!

Ми хочемо бути певні, що під час кожної поїздки автомобілем клієнт одержує максимально безпеч
ний і приємний досвід. Відсутність неприємних запахів, захист водія від шкідливих часток і уникнен
ня запотівання салону є важливими складовими цього досвіду. 

Фільтри салону захищають органи дихання людини. Вони також зменшують ймовірність виникнен 
ня головних болів, втоми і поганої концентрації, викликаної цими станами, або шкідливими речови
нами, що утворюються в результаті роботи двигунів внутрішнього згоряння.

Існують два основні типи фільтра салону, що застосовуються у різних транспортних засобах.
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Важливість високоякісних оригінальних 
фільтрів салону

• Фільтр салону підтримує здоровий клімат в са
лоні, що призводить до:
   Зменшення ризику головних болів, втоми і

поганої концентрації
  Зменшення алергічних реакцій
  Покращення комфорту
  Зниження ризику аварій
•  Несправність, неправильне встановлення чи

відсутність обслуговування фільтра можуть
привести до:

  Відмови системи кондиціювання чи обігріву
   Запотівання салону
    Розвитку бактерій чи грибків у системі кондиці

ювання чи обігріву
•   Належна якість фільтра забезпечує належну

роботу у міжсервісний період.

Різниця у якості виробів у порівнянні з неори-
гінальними фільтрами салону

•  Всі оригінальні фільтри салону пройшли жорсткі
випробування Mitsubishi Motors Corporation і від
повідають нашим високим вимогам до якості.

•   Оригінальні фільтри салону розроблені спеці
ально для автомобілів Mitsubishi.

•  Низькоякісні неоригінальні фільтри салону мо
жуть не стати належним чином на місце:
    у салон може потрапляти неочищене повітря

    здатність затримувати пил може суттєво знизи
тись

•   В оригінальних фільтрах салону використову
ються високоякісні матеріали із наступними
властивостями:
    Стійкість до впливу високих і низьких темпера

тур
   Стійкість до впливу вологи
   Стійкість до займання
    Належний баланс між оптимальними фільтру

вальними властивостями (частинки / газ) та
необхідним потоком повітря

    Вища здатність та ефективність утримання
пилу із затриманням часток розміром до
1 мікрона, у той час як неоригінальні фільтри
салону рідко затримують частинки менше
5 мікрон

   Більший обсяг часток активованого вугілля ,
що покращує здатність до адсорбції газів

    Довший строк експлуатації
   Жодного зменшення ціни за рахунок якості
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ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК

Переваги для СТО

•  Менша частота відмов частин
  Мінімізація гарантійних витрат
  Вищий рівень задоволення клієнта
   Збільшення лояльності клієнта до автомобіль

ної марки та СТО
•  Замовлення і постачання частин через добре ор

ганізовану систему логістики Mitsubishi Motors
•  Електронний каталог запасних частин Mitsubishi

(ASA) в поєднанні з розширенням ASA дає чітке
уявлення про автомобілі та всі номери відповід
них деталей.

•   Оригінальні фільтри салону Mitsubishi Motors іде
ально пасують до автомобіля, забезпечуючи лег
кий монтаж і демонтаж, а також належне встанов
лення в салоні. Це збереже час і нерви механіка.

Переваги для клієнтів

Придбання оригінальних фільтрів салону Mitsubishi 
Motors гарантує:
•  Зниження загальних витрат на обслуговування
•   Зменшення ризику високих витрат на ремонт че

рез відмову систем кондиціювання чи обігріву
•  Відсутність потреби частої заміни фільтра салон

ну
•  Забезпечення оптимізованого повітряного потоку

зі зменшеною кількістю частинок і газів до салону
автомобіля, що забезпечує:

   Покращений комфорт для водія і пасажирів
   Поліпшення здоров'я і концентрації (зменшений

ризик аварій)
  Краще кондиціювання повітря із меншим запоті
ванням
  Менша втомлюваність

Запасні частини за програмою V4CL 

Окрім оригінальних фільтрів салону, Mitsubishi 
Motors також пропонує асортимент замінних де
талей для старіших автомобілів. Ця лінійка спе
ціальних продуктів пропонує деталі за нижчими 
цінами, ніж оригінальні запасні частини. Таким чи
ном, загальна вартість обслуговування автомобіля 
утримується на прийнятному рівні протягом усього 
життєвого циклу автомобіля при незмінній якості 
Mitsubishi Motors. В огляді застосування продуктів 
ви можете знайти замінні деталі поруч з оригіналь
ними деталями Mitsubishi Motors.
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Інформація про моделі та асортимент діє на момент випуску даного документу, вона надається тільки для ознайомлення і не може розглядатись в якості контрактних зобов’язань. Mitsubishi Motor залишає за собою право без 
попередження змінювати технічні характеристики, номери і властивості деталей без зобов’язання оновлення даного документу. Забороняється відтворення будь-якої частини цієї брошури в будь-якому вигляді чи будь-якими 
засобами без попередньої згоди компанії ТОВ  «Ем Ем Сі Україна». Деякі вироби чи автомобілі, які зображено у цій брошурі, можуть відрізнятися від моделей, наявних на тому чи іншому ринку. За подробицями звертайтесь до 
найближчого офіційного дилера Mitsubishi Motors.

ТОВ «Ем Ем Сі Україна» — офіційний імпортер Mitsubishi Motors в Україні. 
Інформаційна лінія 0 (800) 50-03-50 (дзвінки безкоштовні по всій терито-

www.mitsubishi-motors.com.ua рії України)




