
PIONEIROS NA ELETRIFICAÇÃO AUTOMÓVEL
A Mitsubishi Motors foi o primeiro construtor mundial a iniciar, em 2009, a produção em escala e 
comercialização do primeiro automóvel 100% elétrico, i-MIEV. Em 2013, fomos novamente pioneiros 
na introdução da tecnologia Plug-In Híbrida Recarregável – PHEV. 

600 QUILÓMETROS EM MODO HÍBRIDO
O OUTLANDER PHEV tem uma bateria de alta capacidade de 13,8kWh aliada a dois motores elétricos 
(eixo dianteiro + traseiro), trabalhando com um novo e eficiente motor a gasolina de 2,4 litros, numa 
tecnologia inovadora que lhe permite percorrer mais distâncias do que qualquer outro híbrido.

MÁXIMA TRAÇÃO
Disfrute de uma condução silenciosa e suave, sempre com total segurança fornecida pelo sistema 
de tração 4x4 permanente Super All Wheel Control (S-AWC), herdado da nobre linhagem 4x4 da 
Mitsubishi Motors vencedora das mais duras provas todo-o-terreno.

CONDUÇÃO ÍMPAR
Desfrute do incrível silêncio a bordo durante até 46 km no modo 100% elétrico do modo EV ou sinta 
a suavidade da condução semelhante a planar enquanto o motor a gasolina carrega a bateria de 
tração, maximizando a autonomia - ou liberte toda a potência do OUTLANDER PHEV com as rodas 
dianteiras a serem alimentadas pelo motor a gasolina.

O ÚNICO PHEV COM POSSIBILIDADE DE CARGA RÁPIDA 
Não é preciso esperar muito para voltar a usufruir da bateria de tração. O OUTLANDER PHEV, através 
da carga rápida, consegue carregar 80% da sua bateria em 30 min.

O 1º SUV HÍBRIDO PLUG-IN DO MUNDO.
E O MAIS VENDIDO.



SAIBA MAIS NUM CONCESSIONÁRIO MITSUBISHI MOTORS

 / Mais de 600kms de autonomia em modo híbrido / Consumo 2L/100kms / Zero emissões de CO2  em modo EV
 / 2 motores elétricos / 4WD / Benefícios fiscais no IVA e IRC / Tributação Autónoma reduzida a 10% 
 / Classe 1 nas portagens / Baterias com 8 anos de garantia ou 160.000kms

**Preço válido para a versão Outlander PHEV Intense. Não inclui IVA à taxa legal em vigor, pintura metalizada e despesas administrativas e de transporte. 
Consumo combinado de 2,0 l/100 km e emissões de CO2 combinadas de 46 g/km em regime WLTP. Campanha válida até 30 de Dezembro de 2020.

Desde 34.990€**
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Taxa de tributação autónoma

Limite de amortização anual

Preço de aquisição de campanha

Dedução do IVA

Preço sem IVA

Tributação Autónoma em IRC

Amortização do veículo 
(Impacto IRC+Derrama à taxa de 21%+1,5%)

Total Benefícios / Penalizações Fiscais*

Custo Total da viatura em 4 anos

100%

10%

12.500 €

43.038 €

-8.048 €

34.990 €

3.499 €

-7.873 €

-12.421 €

30.616 €

0%

35%

6.250 €

43.038 €

0 €

43.038 €

15.063 €

-5.625 €

9.438 €

52.476 €

3.997 €

38.987 €

0%

27.5%

6.250 €

34.990 €

0 €

34.990 €

9.622 €

-5.625 €

*O benefício presente nesta simulação refere-se somente ao custo total da viatura a 4 anos. Não inclui despesas de utilização
Este comparativo é meramente indicativo e não substitui a consulta dos códigos de IRC, do IVA e da Lei nº 82-D/2014
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