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Μιτσυβισηι Χολτ ιστ διε Βεζειχηνυνγ φ�ρ εινε Ρειηε ϖον Περσονενκραφτωαγεν δεσ ϕαπανισχηεν Αυτοµοβιληερστελλερσ

Μιτσυβισηι Μοτορσ. ςον 1962 βισ 1969 ηιε�εν αλλε Πκωσ ϖον Μιτσυβισηι, αυ�ερ δεµ κλεινεν Μινιχα υνδ δεµ γρο�εν

∆εβοναιρ, ∀Χολτ∀, εργ�νζτ υµ διε Ζαηλ φ�ρ δεν Ηυβραυµ (ϖον 600 βισ 1500).

Ερστ σειτ 1978 ιστ Χολτ εινε Μοδελλβεζειχηνυνγ. Ω�ηρενδ διε ερστεν Μοδελλγενερατιονεν δερ Κοµπακτκλασσε

ζυγεορδνετ ωερδεν, ωυρδεν διε Μοδελλε δερ φ�νφτεν υνδ σεχηστεν Γενερατιον ιν ιηρεν Αβµεσσυνγεν ϖερκλεινερτ υνδ

µ�σσεν δαηερ ναχη ηευτιγεν Μα�στ�βεν αλσ Κλεινωαγεν ανγεσεηεν ωερδεν. ∆ερ σειτ 2004 ιν Βορν ϖον ΝεδΧαρ

γεβαυτε Χολτ ιστ ερστµαλσ νιχητ νυρ αλσ Λιµουσινε, σονδερν αυχη αλσ Χαβριολετ ερη�λτλιχη.

Ιν εινιγεν Λ�νδερν ωερδεν διε Χολτ−Μοδελλε υντερ δερ Βεζειχηνυνγ Μιραγε ϖερκαυφτ.

Ναµενσυρσπρυνγ

∋Χολτ∋ ηει�τ ∋µ�ννλιχηεσ Φοηλεν∋, βζω. ∋ϕυνγεσ Πφερδ∋. ∆αµιτ σολλτε υρσπρ�νγλιχη σιγναλισιερτ ωερδεν, δασσ δερ Χολτ δασ

κλεινστε Φαηρζευγ δερ Μιτσυβισηι−Προδυκτφαµιλιε δαρστελλτ. ς�λλιγ υνβη�νγιγ δαϖον γιβτ εσ αυχη Σχηυσσωαφφεν δεσ

Ηερστελλερσ ∀Χολτ∀ − δαβει ηανδελτ εσ σιχη υµ εινεν Ειγενναµεν ωιε βει ∀Σµιτη&Ωεσσον∀.

Γεσχηιχητε

Ιµ Ηερβστ 1962 καµ δερ Χολτ 600 αλσ Ναχηφολγερ δεσ Μιτσυβισηι 500 αυφ δεν Μαρκτ. Βει γλειχηερ Τεχηνικ

(Ζωειζψλινδερ−Ηεχκµοτορ) υνδ ιδεντισχηεµ Ραδστανδ ωυρδε διε Καροσσεριε �βεραρβειτετ, δερ Χολτ λεγτε ιν δεν

Αβµεσσυνγεν γεγεν�βερ δεµ ςοργ�νγερ δευτλιχη ζυ. Εινιγε Μονατε σπ�τερ ωυρδε δασ Ανγεβοτ υµ εινε

Στυφενηεχκλιµουσινε δερ υντερεν Μιττελκλασσε ερωειτερτ. ∆ιε ζειτγεµ��ε Λινιενφ�ηρυνγ µιτ γρο�εν Φενστερφλ�χηεν

ϖερδανκτε δερ νευε Χολτ 1000 δεµ ∆εσιγνερ Γιοϖαννι Μιχηελοττι. Νοχη ιµ σελβεν ϑαηρ καµ δερ Μιτσυβισηι Χολτ

Κοµβι αυφ δεν Μαρκτ. 1964 ϖερκαυφτε Μιτσυβισηι φαστ 30.000 Φαηρζευγε δεσ Χολτ ιν δερ Κοµβιϖερσιον. 1965 βελεγτε

Μιτσυβισηι µιτ 46.000 ϖερκαυφτεν Εξεµπλαρεν δεν ϖιερτεν Πλατζ υντερ αλλεν ϕαπανισχηεν Ηερστελλερν. Ιµ γλειχηεν ϑαηρ

ερσχηιεν δασ Ναχηφολγεµοδελλ δεσ Τψπσ 600, δερ Χολτ 800 Φ, υνδ νυρ εινεν Μονατ ϖορ δεσσεν Μαρκτεινφ�ηρυνγ δερ

γρ��ερε Χολτ 1500. ∆ανκ δερ ερφολγρειχηεν Χολτ−Μοδελλ−Φαµιλιε ερρειχητε διε Προδυκτιον 1968 µιτ 130.253 Πκω

εινεν νευεν Η�χηστστανδ.

Ιν δεν 1970ερ υνδ φρ�ηεν 1980ερ ϑαηρεν ερλανγτε δερ Χολτ ιν Ευροπα υνδ δεν ΥΣΑ ιν δερ Φαχηπρεσσε ϖορ αλλεµ µιτ

σεινεν βισηερ υν�βλιχηεν Οϖερδριϖε−Γετριεβεν µιτ ζωει γετρενντεν Σχηαλτηεβελν εινιγε Αυφµερκσαµκειτ. ∆υρχη διε

Κοµβινατιον δερ ϖιερ ςορω�ρτσγ�νγε µιτ ζωει υµσχηαλτβαρεν �Οϖερδριϖε�−Υντερσετζυνγεν ωαρεν τηεορετισχη αχητ

ςορω�ρτσγ�νγε µ�γλιχη, ϖον δενεν ϕεδοχη νυρ σεχησ σιννϖολλ ζυ νυτζεν ωαρεν.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Motors
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahrzeugklasse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleinwagen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompaktklasse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karosseriebauform
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schr%C3%A4gheck
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stufenheck
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kombinationskraftwagen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabriolet
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_500
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Motors
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Minica
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Debonair
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompaktklasse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleinwagen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_%28Limburg%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NedCar
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Limousine
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Michelotti
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Overdrive_%28Getriebe%29


Μιτσυβισηι Χολτ 2

∆ιε Βοοµζειτ δεσ Χολτ ωαρεν διε 1990ερ ϑαηρε, ιν δενεν γλειχη δρει Μοδελλρειηεν ηεραυσγεβραχητ ωυρδεν, ζυµ εινεν

δερ Χ50, αβ 1992 δερ ΧΑ0 υνδ αβ 1996 δερ Χϑ0. Βεσονδερσ διε Μοτορεν διεσερ Μοδελλε ωυρδεν αβερµαλσ αλσ

�υνϖερω�στλιχη� βεζειχηνετ.

2004 βραχητε δερ Κονζερν διε σεχηστε ευροπ�ισχηε Γενερατιον δεσ Χολτ αυφ δεν Μαρκτ. ∆ιεσερ τειλτε σιχη διε

Βοδενγρυππε µιτ δεµ Σµαρτ Φορφουρ, υνδ ∆αιµλερ−Βενζ ωαρ µιτ τεχηνισχηεµ �Κνοω−ηοω� ερηεβλιχη αν δερ

Εντωιχκλυνγ βετειλιγτ. ∆ιεσεσ Μοδελλ γαβ εσ ερστµαλσ νιχητ νυρ αλσ δρειτ�ριγε (ΧΖ3) υνδ φ�νφτ�ριγε ςερσιον, σονδερν

σειτ 2006 αυχη αλσ ϖιερσιτζιγεσ Χαβριολετ, δεν Χολτ ΧΖΧ.

Χολτ 600 (1962�1965)

Χολτ 600 (1962�1965; ιµ Ηιντεργρυνδ); ϖορνε δερ

Μιτσυβισηι 500

1962 πρ�σεντιερτε Μιτσυβισηι δεν νευεν Χολτ 600 αλσ Ναχηφολγερ δεσ

ερστεν Ναχηκριεγσφαηρζευγεσ 500. ∆ερ 90 κµ/η σχηνελλε Ωαγεν �ηνελτε

δεµ Γογγοµοβιλ υνδ δεµ Φιατ 500. ∆ερ Ηυβραυµ δεσ ερστεν Χολτ

βετρυγ 594�χµ� υνδ σεινε Λειστυνγ βετρυγ 18�κΩ/25�ΠΣ. ∆ιε

Καροσσεριε ωαρ δευτλιχη καντιγερ υνδ µοδερνερ αυσγεφ�ηρτ αλσ βειµ

ςοργ�νγερ.

Χολτ 800/1000Φ/1100Φ (1965�1969)

 Χολτ 800/1000Φ/1100Φ 

Μιτσυβισηι Χολτ 1100Φ (1965�1969)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1965�1969

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

0,8�1,1 Λιτερ

(33�54 κΩ)

Λ�νγε: 3650 µµ

Βρειτε: 1450 µµ

Η�ηε: 1370�1389 µµ

Ραδστανδ: 2200 µµ

Λεεργεωιχητ: 695 κγ

1965 ερσετζτε Μιτσυβισηι δεν 600 δυρχη δεν δευτλιχη γρ��ερεν Χολτ 800. ∆ιεσερ ωαρ αυχη τεχηνισχη ϖ�λλιγ ανδερσ

αυσγελεγτ. Ανστελλε δεσ Ζωειζψλινδερ−ςιερτακτ−Ηεχκµοτορσ ιµ Χολτ 600 ηαττε ερ εινεν ωασσεργεκ�ηλτεν

∆ρειζψλινδερ−Ζωειτακτ−Φροντµοτορ µιτ 843 χµ� Ηυβραυµ υνδ εινερ Λειστυνγ ϖον 33�κΩ/45�ΠΣ. ∆ερ Ωαγεν ωαρ αλσ

δρειτ�ριγεσ Σχηρ�γηεχκχουπ� ερη�λτλιχη, σπ�τερ αυχη αλσ ϖιερτ�ριγε Σχηρ�γηεχκλιµουσινε.

Μιτσυβισηι φ�ηρτε δεν ∆ρειζψλινδερ−Ζωειτακτερ ζυ εινερ Ζειτ ειν, αλσ ∆ΚΩ υνδ Σααβ σιχη ϖον διεσερ Βαυαρτ 

ϖεραβσχηιεδετεν. Αβερ αυχη ιν ϑαπαν τραφ δερ Ζωειτακτµοτορ νιχητ αυφ υνγετειλτε Ζυστιµµυνγ. Αβ Ηερβστ 1966 γαβ 

εσ δεσηαλβ ζυσ�τζλιχη δεν Χολτ 1000Φ µιτ δεµ Εινλιτερ−ςιερτακτ−ςιερζψλινδερ δεσ γρ��ερεν Χολτ 1000 µιτ 40�κΩ 

(55�ΠΣ). 1968 ερσχηιεν σογαρ δερ Χολτ 1100Φ µιτ δεµ Μοτορ δεσ Χολτ 1100. Γλειχηζειτιγ ωυρδε δερ Χολτ 800, ιµ Μαι 

1969 αυχη δερ Χολτ 1000Φ εινγεστελλτ. �βριγ βλιεβ αλλειν δερ σειτ 1968 προδυζιερτε Χολτ 1100Φ (αβ 1969 Βεζειχηνυνγ
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Χολτ 11Φ) µιτ 1,1−Λιτερ−ςιερζψλινδερ, δεν εσ αυχη αλσ Συπερ Σπορτ−ςερσιον µιτ 74�ΣΑΕ−ΠΣ (54�κΩ) γαβ.

Χολτ 1000/1100/1200/1500 (1963�1970)

 Χολτ 1000/1100/1200/1500 

Μιτσυβισηι Χολτ 1200 (1968�1970)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1963�1970

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,0�1,5 Λιτερ

(37�62,5 κΩ)

Λ�νγε: 3820 µµ

Βρειτε: 1490 µµ

Η�ηε: 1395�1420 µµ

Ραδστανδ: 2350 µµ

Λεεργεωιχητ: κγ

Αλσ ερστεσ Μοδελλ δερ υντερεν Μιττελκλασσε προδυζιερτε Μιτσυβισηι αβ ϑυνι 1963 δεν Χολτ 1000 µιτ εινεµ

Εινλιτερ−ςιερζψλινδερ−ςιερτακτµοτορ, δερ σπ�τερ αυχη ιµ 1000Φ ϖερωενδετ ωυρδε. Ανγεβοτεν ωυρδεν εινε ϖιερτ�ριγε

Στυφενηεχκλιµουσινε υνδ ειν φ�νφτ�ριγερ Κοµβι.

Μιτσυβισηι Χολτ 1100 αλσ Στυφενηεχκ

1965 καµ δερ Χολτ 1500 µιτ εινερ 70−ΠΣ−Μασχηινε ηινζυ, ιµ

Σεπτεµβερ 1966 ερσετζτε δερ Χολτ 1100 δεν 1000, ιµ Μαι 1968 φολγτε

δερ Χολτ 1200 µιτ 46�κΩ (62�ΠΣ) αυφ δεν 1100; γλειχηζειτιγ ωυρδε

αυχη δερ Χολτ 1500 µοδερνισιερτ. Ιµ Αυγυστ 1968 ερσχηιεν δερ 1500

Συπερ Σπορτ µιτ εινερ Ζωειϖεργασερανλαγε υνδ 62,5�κΩ (85�ΠΣ) υνδ

εινερ Σπιτζενγεσχηωινδιγκειτ ϖον 155�κµ/η. 1970 ενδετε διε

Προδυκτιον ϖον 1200/1500. Ιν δερ Φολγε τρυγεν ιν ϑαπαν διε φρ�ηεν

Γαλαντ−Μοδελλε οφφιζιελλ διε Βεζειχηνυνγ Χολτ Γαλαντ; ιµ Εξπορτ

ωυρδε δερ Ναµε ερστ 1978 µιτ δεµ Χολτ Α150 ωιεδερβελεβτ, δερ ιν

ϑαπαν Μιτσυβισηι Μιραγε ηιε�.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_New_colt1200.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_1100_rear.jpg
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Μιτσυβισηι Χολτ 1500 (1965)

Χολτ Α150 (1978�1984)

 1. Γενερατιον (Α150) 

Μιτσυβισηι Χολτ ∆ρειτ�ρερ (1978�1984)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1978�1984

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,25 Λ, 40 κΩ

1,4 Λ, 51 κΩ

1,4 Λ Τυρβο, 77 κΩ

Λ�νγε: 3790 µµ

Βρειτε: 1590 µµ

Η�ηε: 1345 µµ

Ραδστανδ: 2300 µµ

Λεεργεωιχητ: 810�860 κγ

Ναχη δερ Ευροπα−Πρεµιερε αυφ δεµ Γενφερ Σαλον ιµ Φεβρυαρ 1978 ωυρδε δερ νευε Χολτ ιµ ∆εζεµβερ δεσ ϑαηρεσ

αυχη ιν ∆ευτσχηλανδ εινγεφ�ηρτ υνδ εταβλιερτε σιχη σχηνελλ αλσ δασ ηιερζυλανδε µειστϖερκαυφτε Μιτσυβισηι−Μοδελλ. Αβ

Μαι 1979 ωαρ νεβεν δεµ ∆ρειτ�ρερ εινε φ�νφτ�ριγε ςαριαντε µιτ λ�νγερεµ Ραδστανδ λιεφερβαρ.

Τεχηνισχηε Βεσονδερηειτ δεσ Χολτ ωαρ σειν σογενανντεσ 4ξ2−Γετριεβε, ειν ςιεργανγγετριεβε µιτ ςοργελεγε, δασ ιν

δερ �Εχονοµψ�−Στυφε εινε σπαρσαµε λ�νγερε υνδ ιν δερ �Σπορτ�−Στυφε εινε κ�ρζερε, φ�ρ διε Βεσχηλευνιγυνγ

ϖορτειληαφτε �βερσετζυνγ βοτ.

Ιµ ϑανυαρ 1980 φολγτε δερ Χολτ ΓΤ µιτ σπορτλιχηερ Αυσσταττυνγ αβ 11.790�∆Μ, ιµ Μαι 1982 δερ Χολτ Τυρβο µιτ

77�κΩ/105�ΠΣ σταρκεµ 1,4−Λιτερ−Μοτορ (16.500�∆Μ).

Ιµ ϑυλι 1983 ερφυηρ δερ Χολτ ειν κλεινεσ Φαχελιφτ µιτ εινερ γε�νδερτεν Φροντ υνδ εινεµ νευεµ Αρµατυρενβρεττ.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi-Colt1500.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Cambridge_gedreht.JPG
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∆ιε Κυνδεν σχη�τζτεν δεν Χολτ ϖορ αλλεµ ωεγεν σεινερ Γερ�υµιγκειτ, σεινερ Ωιρτσχηαφτλιχηκειτ, σεινερ εξτρεµ ηοηεν

Ζυϖερλ�σσιγκειτ υνδ εινεµ γ�νστιγεν Πρεισ−Λειστυνγσ−ςερη�λτνισ.

Μιτσυβισηι Χολτ Φ�νφτ�ρερ (1979�1984)

Χολτ Χ10 (1984�1988)

 2. Γενερατιον (Χ10) 

Μιτσυβισηι Χολτ ∆ρειτ�ρερ (1984�1988)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1984�1988

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,2�1,6 Λιτερ,

(40�92κΩ)

∆ιεσελµοτορ:

1,8 Λιτερ

(43 κΩ)

Λ�νγε: 3870�3965 µµ

Βρειτε: 1635 µµ

Η�ηε: 1360 µµ

Ραδστανδ: 2380 µµ

Λεεργεωιχητ: 855�945 κγ

1984 στελλτε Μιτσυβισηι Μοτορσ διε ζωειτε ευροπ�ισχηε Γενερατιον δεσ Χολτ ϖορ. ∆ιε Σχηρ�γηεχκλιµουσινε ωαρ ιν ϖιερ

Μοτορϖαριαντεν ερη�λτλιχη, ερστµαλσ αυχη µιτ εινεµ ∆ιεσελµοτορ. ∆εν 1,5−λ−Βενζινερ γαβ εσ ιν εινερ Σχηαλτ− υνδ

εινερ Αυτοµατικαυσφ�ηρυνγ.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1982-1984_Mitsubishi_Colt_(RB)_GL_5-door_hatchback_03.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_front_20071205.jpg
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Ηεχκανσιχητ

Χολτ αλσ Φ�νφτ�ρερ

Μοτορεν:

Βενζινερ:

� 1,2 λ, 40�44 κΩ κΩ (55�60 ΠΣ), 1984�1988

� 1,5 λ, 51�55 κΩ (70�75 ΠΣ), 1985�1988

� 1,6 λ Τυρβο, 92 κΩ (125 ΠΣ), 1984�1988

∆ιεσελ:

� 1,8 λ, 43 κΩ (58 ΠΣ), 1984�1988

Χολτ Χ50 (1988�1992)

 3. Γενερατιον (Χ50) 

Μιτσυβισηι Χολτ (1988�1992)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1988�1992

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,3�1,8 Λιτερ

(44�100 κΩ)

∆ιεσελµοτορ:

1,8 Λιτερ

(44 κΩ)

Λ�νγε: 3950 µµ

Βρειτε: 1670 µµ

Η�ηε: 1380�1425 µµ

Ραδστανδ: 2385 µµ

Λεεργεωιχητ: 850�1155 κγ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_rear_20071205.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_1985.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_C50_front_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselmotor
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1988 ερσχηιεν διε δριττε Γενερατιον. Εσ γαβ ιην νυρ νοχη αλσ ∆ρειτ�ρερ, δερ βισηεριγε Φ�νφτ�ρερ ωυρδε δυρχη δεν

Λανχερ µιτ Φλιε�ηεχκ ερσετζτ.

∆ερ Χολτ ωυρδε 1988 ϖον δερ Φαχηϕυρψ δερ Ωοχηενζειτυνγ Βιλδ αµ Σοννταγ µιτ δεµ Αυτοπρεισ ∆ασ Γολδενε

Λενκραδ αυσγεζειχηνετ.

Αλλε Μοδελλε βεσα�εν ειν Φ�νφγανγγετριεβε, διε Βενζινερ εινεν γερεγελτεν Κατ. ∆ιε λειστυνγσσταρκεν ςερσιονεν

ηαττεν κεινεν Τυρβοµοτορ µεηρ, σονδερν εινεν Ηοχηλειστυνγσ−Σαυγµοτορ µιτ ϖιερ ςεντιλεν ϕε Ζψλινδερ. Τοπµοδελλ

ωαρ δερ Χολτ 1800 ΓΤΙ−16ς µιτ 100 κΩ (136 ΠΣ), ΑΒΣ, εινερ στραφφερεν Φεδερυνγ υνδ Σερϖολενκυνγ.

Ιµ Σοµµερ 1990 ωυρδεν διε Μοτορεν ϖον 8 ςεντιλεν αυφ 12 βζω. 16 ςεντιλε υµγεστελλτ.

Ηεχκανσιχητ δεσ Χολτ

Μοτορεν

Βενζινερ:

� 1.3 8ς, ΟΗΧ (4Γ13), 44 κΩ (60 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 96 Νµ βει

3000/µιν, (9.88�8.90)

� 1.3 12ς, ΟΗΧ (4Γ13), 55 κΩ (75 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 102 Νµ βει

4000/µιν, (9.90�3.92)

� 1.5 8ς, ΟΗΧ (4Γ15), 62 κΩ (84 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 122 Νµ βει

3000/µιν, (9.88�8.90)

� 1.5 12ς, ΟΗΧ (4Γ15), 66 κΩ (90 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 126 Νµ βει 3000/µιν, (9.90�2.92)

� 1.6 ΓΤι 16ς, ∆ΟΗΧ (4Γ61), 91 κΩ (124 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 142 Νµ βει 5000/µιν, (9.88�2.90)

� 1.8 ΓΤι 16ς, ∆ΟΗΧ (4Γ67), 100 κΩ (136 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 162 Νµ βει 5000/µιν, (3.90�3.92)

∆ιεσελ:

� 1.8 8ς ΟΗΧ (4∆65), 44 κΩ (60 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 113 Νµ βει 3000/µιν, (9.88�3.92)

Χολτ ΧΑΟ (1992�1996)

 4. Γενερατιον (ΧΑΟ) 

Μιτσυβισηι Χολτ (1992�1996)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1992�1996

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,3�1,8 Λιτερ

(55�129 κΩ)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Lancer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild_am_Sonntag
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Goldene_Lenkrad
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Goldene_Lenkrad
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_C50_rear_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_front_20071015.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
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Λ�νγε: 3955 µµ

Βρειτε: 1680 µµ

Η�ηε: 1365 µµ

Ραδστανδ: 2440 µµ

Λεεργεωιχητ: 908�1040 κγ

∆ιε ϖιερτε Γενερατιον δεσ Χολτ ωυρδε ιµ ϑαηρ 1992 αυφ δερ Αυτο−Σαλον Παρισ ϖοργεστελλτ.

Ηεχκανσιχητ δεσ Χολτ

Μοτορεν

� 1.3 ΕΛι∴ΓΛι 12ς (4Γ13), 55 κΩ (75 ΠΣ), 1992�1996

� 1.5 ΕΛι∴ΓΛι 12ς (4Γ15), 66 κΩ (90 ΠΣ), 1992�1993

� 1.6 ΓΛι∴ΓΛΞι 16ς (4Γ92 Μςς), 66 κΩ (90 ΠΣ), 1994�1996

� 1.6 ΓΛΞι 16ς (4Γ92), 83 κΩ (113 ΠΣ), 1992�1996

� 1.6 16ς (4Γ92 ΜΙςΕΧ), ΜΙΡΑΓΕ ΧΨΒΟΡΓ Ρ, 129 κΩ (175 ΠΣ),

1992�1996 (ϑΑΠΑΝ)

� 1.8 ΓΤι 16ς (4Γ93), 103 κΩ (140 ΠΣ), 1992�1996

Λιζενζβαυτεν

Βαυγλειχη µιτ δεµ Χολτ δερ Βαυρειηε ΧΑΟ ιστ δερ ϖοµ µαλαψσισχηεν Ηερστελλερ Προτον γεφερτιγτε Σατρια, δερ ιν

∆ευτσχηλανδ ιν δεν 90ερ ϑαηρεν αλσ 300ερ− υνδ 400ερ−Σεριε ανγεβοτεν ωυρδε.

Χολτ Χϑ0 (1996�2003)

 5. Γενερατιον (Χϑ0) 

Μιτσυβισηι Χολτ (1996�2003)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1996�2003

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,3�1,6 Λιτερ

(55�76 κΩ)

Λ�νγε: 3880 µµ

Βρειτε: 1680 µµ

Η�ηε: 1365 µµ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Auto-Salon_Paris
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_rear_20071015.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Proton_%28Automobilhersteller%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_5_front_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
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Ραδστανδ: 2420 µµ

Λεεργεωιχητ: 1035�1080 κγ

Μοτορεν

� 1,3 λ, 1298 χµ�,�55 κΩ/75 ΠΣ, 1996�2001

� 1,3 λ, 1298 χµ�,�60 κΩ/82 ΠΣ, 2000�2003

� 1,6 λ, 1597 χµ�,�66 κΩ/90 ΠΣ, 1996�2000

� 1,6 λ, 1597 χµ�,�76 κΩ/103 ΠΣ, 2000�2003

Ηεχκανσιχητ δεσ Χολτ

Χολτ Ζ30 (σειτ 2004)

 6. Γενερατιον (Ζ30) 

Μιτσυβισηι Χολτ Φ�νφτ�ρερ (2004�2008)

Προδυκτιονσζειτραυµ: σειτ 2004

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,1�1,5 Λιτερ

(55�110 κΩ)

∆ιεσελµοτορεν:

1,5 Λιτερ

(50�70 κΩ)

Λ�νγε: 3810�4185 µµ

Βρειτε: 1680�1695 µµ

Η�ηε: 1453�1550 µµ

Ραδστανδ: 2500 µµ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_5_rear_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Z30_front_20090629.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselmotor
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Λεεργεωιχητ: 1040�1275 κγ

Στερνε ιµ Ευρο ΝΧΑΠ−Χρασητεστ
[1]

∆ιε Εινφ�ηρυνγ δεσ νευεν Χολτ, δερ ινζωισχηεν σεχηστεν Γενερατιον δεσ Μιτσυβισηι−Μοδελλσ, ωαρ εινεσ δερ

Ηιγηλιγητσ ιµ Ηινβλιχκ αυφ διε Προδυκτ−Νευεινφ�ηρυνγεν ϖον Μιτσυβισηι−Μοτορσ ιµ ϑαηρ 2004.

∆εν νευεν Χολτ, δερ ζυ διεσεµ Ζειτπυνκτ ερστµαλσ αυχη µιτ δεµ λειστυνγσστ�ρκερεν δερ βειδεν ϖοργεσεηενεν

Χοµµον−Ραιλ−∆ιεσελµοτορεν (3−Ζψλινδερ ϖον ∆αιµλερΧηρψσλερ) ανγεβοτεν ωυρδε, ζειχηνετε ιµ Νοϖεµβερ δεσ

γλειχηεν ϑαηρεσ Βιλδ αµ Σοννταγ µιτ δεµ Γολδενεν Λενκραδ αυσ.

Ναχη 1988 ωαρ διεσ δασ ζωειτε Μαλ, δασσ ειν Χολτ−Μοδελλ διεσεν Πρεισ ερηιελτ. Γεβαυτ ωιρδ ερ ιν δεν Νιεδερλανδεν

ϖον δερ Φιρµα ΝεδΧαρ.

Μοτορεν

 Μοδελλ  Ηυβραυµ  Λειστυνγ  Μαξ. ∆ρεηµοµεντ  Βεσονδερηειτ  Βαυζειτ 

 Οττοµοτορεν 

 1.1 ΜΠΙ  1124 χµ�  55�κΩ (75 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 100 Νµ βει

3500�µιν−1

νιχητ ιµ ΧΖΧ  σειτ 2004 

 1.3 ΜΠΙ  1332 χµ�  70�κΩ (95 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 125 Νµ βει

4000�µιν−1

αυχη µιτ Αλλσηιφτ−Αυτοµατικ; νιχητ ιµ

ΧΖΧ

 σειτ 2004 

 1.5 ΜΠΙ  1499 χµ�  80�κΩ (109 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 145 Νµ βει

4000�µιν−1

 ιµ Φ�νφτ�ρερ αυχη µιτ

Αλλσηιφτ−Αυτοµατικ 

2004�2008

 1.5�Τυρβο  1468 χµ�  110�κΩ (150 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 210 Νµ βει

3500�µιν−1

νυρ ιµ ΧΖΤ υνδ ΧΖΧ; µιτ Τυρβολαδερ 2005�2008

 1.5�Τυρβο  1468 χµ�  110�κΩ (150 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 210 Νµ βει

3500�µιν−1

Χολτ Ραλλιαρτ µιτ Τυρβολαδερ  σειτ 2008 

 ∆ιεσελµοτορεν 

 1.5 ∆Ι−∆  1493 χµ�  50�κΩ (68 ΠΣ) βει

4000�µιν−1
 160 Νµ βει

1600�µιν−1

νιχητ ιµ ΧΖΧ 2005�2007

 1.5 ∆Ι−∆  1493 χµ�  70�κΩ (95 ΠΣ) βει

4000�µιν−1
 210 Νµ βει

1800�µιν−1

νιχητ ιµ ΧΖΧ 2004�2008

Καροσσεριεϖερσιονεν

Ηεχκ δεσ Χολτ Φ�νφτ�ρερ Μιτσυβισηι Χολτ ΧΖ3

(2004�2008)

Μιτσυβισηι Χολτ Χαβριο ΧΖΧ

(2006�2009)

Μιτσυβισηι Χολτ Πλυσ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_NCAP
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Crashtest
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Crashtest-Stern_4.svg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild_am_Sonntag
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Goldene_Lenkrad
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatikgetriebe%23Automatisierte_Schaltgetriebe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbolader
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbolader
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Z30_rear_20090629.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_CZT_rear_20080527.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Colt_CZC
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_CZC_rear_20080701.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Plus_(Rear).JPG
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Μοδελλπφλεγε

Μιτσυβισηι Χολτ Φ�νφτ�ρερ (σειτ 2008)

Ηεχκανσιχητ

Αυφ δερ Μονδιαλ δε λ∋Αυτοµοβιλε ιµ Οκτοβερ 2008 ιν Παρισ ωυρδε εινε

�βεραρβειτετε ςερσιον δεσ Μιτσυβισηι Χολτ ϖοργεστελλτ, διε αµ 15.

Νοϖεµβερ 2008 αυφ δεν Μαρκτ καµ. ∆ιε �νδερυνγεν αν δεµ δρει−

βζω. φ�νφτ�ριγεν Στειληεχκµοδελλ βετρεφφεν ϖορ αλλεµ διε Οπτικ.

∆ιε Προδυκτιον δεσ ∆ιεσελµοτορσ ωυρδε µανγελσ Ναχηφραγε

εινγεστελλτ. Λαυτ Μιτσυβισηι ωυρδεν λεδιγλιχη 35 % δερ Καροσσεριετειλε

δεσ βισηεριγεν Μοδελλσ βειβεηαλτεν.[2]

∆ιε Στιρνσειτε δερ Καροσσεριε ωυρδε αν διε σογενανντε

ϑετ−Φιγητερ−Φροντπαρτιε δεσ Λανχερσ ανγεπασστ υνδ βεσιτζτ νυν

σχηµαλερε υνδ καντιγερ γεφορµτε Σχηεινωερφερ. ∆ερ γρο�ε, ζωειγετειλτε

Κ�ηλεργριλλ ωιρδ ϖον εινερ ωενιγερ στειλ στεηενδεν υνδ η�ηερ

αβσχηλιε�ενδεν Μοτορηαυβε ναχη οβεν ηιν βεγρενζτ. ∆ερ υντερε Τειλ

δεσ Στο�φ�νγερσ βεστεητ βειµ �βεραρβειτετεν Χολτ αυσ σχηωαρζεµ

Κυνστστοφφ µιτ Αυσσπαρυνγεν φ�ρ διε Νεβελσχηεινωερφερ. ∆ιε βισηερ

ρυνδυµ ανγεβραχητεν Στο�λειστεν εντφιελεν, υνδ διε ςερκλειδυνγεν δερ

Α−, Β− υνδ Χ−Σ�υλεν σινδ ανσταττ ιν Ωαγενφαρβε νυν ιν Σχηωαρζ

αυσγεφ�ηρτ. Αµ Ηεχκ δεσ φ�νφτ�ριγεν Χολτ ωυρδεν διε ηοηεν

Ρ�χκλευχητεν ϖερκλεινερτ υνδ σχηλιε�εν αµ Ηεχκφενστερ αβ; αυ�ερδεµ

ωυρδεν ιν διε υµγεσταλτετε υνδ νυν σχηωαρζε Ηεχκσχη�ρζε

Ρεφλεκτορεν ιντεγριερτ.

Ιµ Ιννενραυµ ερηιελτ δασ Λενκραδ εινε νευε Φορµ, ωειτερηιν ωυρδεν

διε βισηερ δρει Ρυνδινστρυµεντε δυρχη ζωει ερσετζτ υνδ υµ ειν Ινφορµατιονσδισπλαψ εργ�νζτ. Νεβεν δερ

�βεραρβειτυνγ δερ Μιττελκονσολε µιτ µοδιφιζιερτεν Ρεγλερν ζυρ Βεδιενυνγ ϖον Κλιµα− υνδ Αυδιοανλαγε σολλ διε

Θυαλιτ�τ δερ ϖερωενδετεν Ματεριαλιεν ερη�ητ υνδ διε Γερ�υσχηδ�µµυνγ ϖερβεσσερτ ωορδεν σειν. ∆υρχη εινε

γε�νδερτε Ρ�χκσιτζβανκ στειγτ ζυδεµ δασ µαξιµαλε Κοφφερραυµϖολυµεν ϖον 854 αυφ 1032 Λιτερ.

∆ασ βισηεριγε υνδ αυσσχηλιε�λιχη δρειτ�ριγε Τοπµοδελλ Χολτ ΧΖΤ εντφ�λλτ ναχη δερ Μοδελλπφλεγε υνδ ωιρδ δυρχη ειν

νευεσ Σπορτµοδελλ ναµενσ Ραλλιαρτ ερσετζτ. ∆ιεσεσ ιστ νυν αυχη αλσ Φ�νφτ�ρερ ϖερφ�γβαρ, βει δεµ ωειτερηιν δερ

τυρβογελαδενε 1,5−Λιτερ−Οττοµοτορ µιτ 110 κΩ (150 ΠΣ) ςερωενδυνγ φινδετ. Νεβεν εινεµ οπτιµιερτεµ Φαηρωερκ

µιτ γρ��ερεν ςορδεραχησσταβιλισατορεν φ�ρ ειν βεσσερεσ Ηανδλινγ ζειχηνετ σιχη διεσεσ Μοδελλ δυρχη ειν

Ραλλιαρτ−Εµβλεµ αµ Κ�ηλεργριλλ, Σειτενσχηωελλερ υνδ εινεν ∆αχησποιλερ αυσ. ∆αρ�βερ ηιναυσ ιστ εσ µιτ εινεµ

ϖερχηροµτεµ Αυσπυφφενδροηρ αµ Ηεχκ σοωιε µιτ τιτανφαρβενεν Λειχητµεταλλρ�δερν αυσγεσταττετ.[3] ∆ιε νευεν

Χολτ−Μοδελλε (αβ 2004) ωερδεν βει δερ Μιτσυβισηι−Τοχητερ, ΝεδΧαρ, ιν Βορν (Νιεδερλανδε) προδυζιερτ.

Χολτ ΧλεαρΤεχ

∆ερ Χολτ ΧλεαρΤεχ ιστ εινε σειτ 2009 ερη�λτλιχηε βεσονδερσ ϖερβραυχησ− υνδ εµισσιονσαρµε ςαριαντε δεσ Χολτ.

Τεχηνολογιεν ωιε Λειχητλαυφρειφεν, εινε οπτιµιερτε Γετριεβε�βερσετζυνγ, νευεσ Μοτορεν�λ µιτ νιεδριγερ ςισκοσιτ�τ

υνδ εινε Σταρτ−Στοππ−Αυτοµατικ ερµ�γλιχηεν, δασσ ςερβραυχησ− υνδ Εµισσιονσωερτε ωειτερ γεσενκτ ωυρδεν.

Σονδερµοδελλε

� 2009: Μιτσυβισηι Χολτ Πολαρ[4]

� 2010: Μιτσυβισηι Χολτ Ιν Μοτιον[5]

� 2010: Μιτσυβισηι Χολτ Ιν Μοτιον ΠΛΥΣ[5]

� 2010: Μιτσυβισηι Χολτ Εδιτιον[6]

� 2011: Μιτσυβισηι Χολτ Ξτρα[7]

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_(Z30)_Facelift_front_20100731.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_(Z30)_Facelift_rear_20100731.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mondial_de_l%27Automobile
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Lancer%23Achte_Generation_%28seit_2007%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NedCar
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[5] ηττπ:/ / ωωω. αυτοβιλδ. δε/ αρτικελ/ µιτσυβισηι−χολτ−θυοτ−ιν−µοτιον−θυοτ−_1222074. ητµλ

[6] ηττπ:/ / ωωω. βιλδ. δε/ ΒΙΛ∆/ αυτο/ παρτνερ/ 2010/ µιτσυβισηι/ αρτικελ/ ωιε−δρειστ−ιστ−δασ−δενν. ητµλ

[7] ηττπ:/ / ωωω. φοχυσ. δε/ αυτο/ νεωσ/ σονδερµοδελλ−µιτσυβισηι−χολτ−ξτρα−µεηρ−φυερ−ωενιγερ_αιδ_616132. ητµλ

Θυελλεν

� Αυτοµοβιλ Ρεϖυε, Καταλογνυµµερ 1979

� ϑοαχηιµ Κυχη: ϑαπανισχηε Αυτοµοβιλε. Μοτορβυχη ςερλαγ, Στυττγαρτ 1990, ΙΣΒΝ 3−613−01365−7, Σ. 121−127.

� Μιτσυβισηι Χολτ Βετριεβσανλειτυνγ, δ�νισχη αβ 2005

Ωεβλινκσ

� Οφφιζιελλε Ωεβσιτε (ηττπ:/ / ωωω. µιτσυβισηι−µοτορσ. δε/ µοδελλε/ χολτ)

http://www.euroncap.com/tests/mitsubishi_colt_2005/243.aspx
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-in-paris-2008_791546.html
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-in-paris-2008_791546.html
http://auto-news.de/auto/news/anzeige_Mitsubishi-in-Paris-Der-kleine-Colt-wird-zum-Jetfighter_id_22699
http://auto-news.de/auto/news/anzeige_Mitsubishi-in-Paris-Der-kleine-Colt-wird-zum-Jetfighter_id_22699
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-quot-polar-quot-_1012800.html
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-quot-in-motion-quot-_1222074.html
http://www.bild.de/BILD/auto/partner/2010/mitsubishi/artikel/wie-dreist-ist-das-denn.html
http://www.focus.de/auto/news/sondermodell-mitsubishi-colt-xtra-mehr-fuer-weniger_aid_616132.html
http://www.mitsubishi-motors.de/modelle/colt
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Θυελλε(ν) υνδ Βεαρβειτερ δεσ/δερ Αρτικελ(σ)
Μιτσυβισηι Χολτ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?ολδιδ=89103831 �Βεαρβειτερ: 1.12, 328χια, 790, Α3 Ρο∆α, Αντον−ϑοσεφ, Αυτοµοδελλερ, ΒΣΙ, Βλαυφισχη, Βοκυτο, Χαπταινγυιννεσσ,

Χηαρλεσ01, Χηριστιαν Γιερσινγ, Χραζψ1880, ∆ασΒεε, ∆ον Μαγνιφιχο, Φαχκτ0ρ, Φαρινο, Φλαϖια67, Φλοριαν Αδλερ, Φρεδ ζεν, ΓΤ1976, Γερβιλ, ϑοκερ.µγ, ϑονεσεψ, ΚΑγαµεµνον, Κιχκαφφε, Λανχιχ50,

Μ 93, ΜΒ−ονε, Μαγνυµµανδελ, ΜαρτινΗανσς, Μαρτινς, ΜιριαµΠ86, Μιτσυβισηι, Μιτσυβισηι−Μοτορσ, Μορανε88, Οχρηο, ΟνκελΦορδΤαυνυσ, Ορδνυνγ, Πορσχηε−Μακυσ, Ρανδψ43, Ρυφυσ46, ΣΤΒΡ,

Σαµυελϕ, Σχηοµψνϖ, Σχηυββαψ, Σχηωαρζϖογελ, Σικυ−Σαµµλερ, Σπυρζεµ, Συιρενν, Σϖενχβ, Τεβδι, Τηοµασ δοερφερ, Το ολδ, Τσ85, ΩΙΚΙµανιαχ, Ωιεγελσ, Ωικιφρευνδ, 124 ανονψµε Βεαρβειτυνγεν

Θυελλε(ν), Λιζενζ(εν) υνδ Αυτορ(εν) δεσ Βιλδεσ
∆ατει:500 χολτ600.ϑΠΓ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:500_χολτ600.ϑΠΓ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ: Οριγιναλ υπλοαδερ ωασ Οοψυβαρι9201 ατ

ϕα.ωικιπεδια

∆ατει:Μιτσυβισηι_Νεω_χολτ1200.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Νεω_χολτ1200.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Οοψυβαρι9201, ΓΝΥ Φ∆Λ βψ οριγιναλ αυτηορ

Φιλε:Μιτσυβισηι Χολτ 1100 ρεαρ.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_1100_ρεαρ.ϕπγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: ΤΤΤΝΙΣ

Βιλδ:Μιτσυβισηι−Χολτ1500.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι−Χολτ1500.ϕπγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: Ψπψ31

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ Χαµβριδγε γεδρεητ.ϑΠΓ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Χαµβριδγε_γεδρεητ.ϑΠΓ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ:

Χηαρλεσ01 (Υπλοαδερ οφ τηε οριγιναλ)

Βιλδ:1982−1984 Μιτσυβισηι Χολτ (ΡΒ) ΓΛ 5−δοορ ηατχηβαχκ 03.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:1982−1984_Μιτσυβισηι_Χολτ_(ΡΒ)_ΓΛ_5−δοορ_ηατχηβαχκ_03.ϕπγ

�Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: ΟΣΞ

∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_φροντ_20071205.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_φροντ_20071205.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ ρεαρ 20071205.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ρεαρ_20071205.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ 1985.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_1985.ϕπγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: Χηαρλεσ01

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ Χ50 φροντ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Χ50_φροντ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ Χ50 ρεαρ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Χ50_ρεαρ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ φροντ 20071015.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_φροντ_20071015.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ ρεαρ 20071015.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ρεαρ_20071015.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ 5 φροντ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_5_φροντ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ 5 ρεαρ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_5_ρεαρ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_φροντ_20090629.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_φροντ_20090629.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον �Βεαρβειτερ: Ρυδολφ

Στριχκερ

Βιλδ:Χρασητεστ−Στερν 4.σϖγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Χρασητεστ−Στερν_4.σϖγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: Φλεσηγρινδερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_ρεαρ_20090629.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_ρεαρ_20090629.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον �Βεαρβειτερ: Ρυδολφ

Στριχκερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι Χολτ ΧΖΤ ρεαρ 20080527.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ΧΖΤ_ρεαρ_20080527.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι Χολτ ΧΖΧ ρεαρ 20080701.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ΧΖΧ_ρεαρ_20080701.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον �Βεαρβειτερ: Ρυδολφ

Στριχκερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι Χολτ Πλυσ (Ρεαρ).ϑΠΓ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Πλυσ_(Ρεαρ).ϑΠΓ �Λιζενζ: Χρεατιϖε Χοµµονσ Αττριβυτιον−ΣηαρεΑλικε 3.0

Υνπορτεδ �Βεαρβειτερ: Ητχηιεν

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ (Ζ30) Φαχελιφτ φροντ 20100731.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_(Ζ30)_Φαχελιφτ_φροντ_20100731.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον

�Βεαρβειτερ: Σ 400 ΗΨΒΡΙ∆

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ (Ζ30) Φαχελιφτ ρεαρ 20100731.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_(Ζ30)_Φαχελιφτ_ρεαρ_20100731.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον

�Βεαρβειτερ: Σ 400 ΗΨΒΡΙ∆

Λιζενζ

Ωιχητιγερ Ηινωεισ ζυ δεν Λιζενζεν
∆ιε ναχηφολγενδεν Λιζενζεν βεζιεητ σιχη αυφ δεν Αρτικελτεξτ. Ιµ Αρτικελ γεζειγτε Βιλδερ υνδ Γραφικεν κ�ννεν υντερ εινερ ανδερεν Λιζενζ στεηεν σοωιε ϖον Αυτορεν ερστελλτ ωορδεν σειν, διε νιχητ ιν δερ Αυτορενλιστε
ερσχηεινεν. ∆υρχη εινε νοχη ϖορηανδενε τεχηνισχηε Εινσχηρ�νκυνγ ωερδεν διε Λιζενζινφορµατιονεν φ�ρ Βιλδερ υνδ Γραφικεν δαηερ νιχητ ανγεζειγτ. Αν δερ Βεηεβυνγ διεσερ Εινσχηρ�νκυνγ ωιρδ γεαρβειτετ.
∆ασ Π∆Φ ιστ δαηερ νυρ φ�ρ δεν πριϖατεν Γεβραυχη βεστιµµτ. Εινε Ωειτερϖερβρειτυνγ κανν εινε Υρηεβερρεχητσϖερλετζυνγ βεδευτεν.

Χρεατιϖε Χοµµονσ Αττριβυτιον−ΣηαρεΑλικε 3.0 Υνπορτεδ − ∆εεδ
∆ιεσε ∀Χοµµονσ ∆εεδ∀ ιστ λεδιγλιχη εινε ϖερεινφαχητε Ζυσαµµενφασσυνγ δεσ ρεχητσϖερβινδλιχηεν Λιζενζϖερτραγεσ (ηττπ:/ / δε. ωικιπεδια. οργ/ ωικι/ Ωικιπεδια:Λιζενζβεστιµµυνγεν_Χοµµονσ_Αττριβυτιον−ΣηαρεΑλικε_3. 0_Υνπορτεδ)
ιν αλλγεµεινϖερστ�νδλιχηερ Σπραχηε.
Σιε δ�ρφεν:

� δασ Ωερκ βζω. δεν Ινηαλτ ϖερϖιελφ�λτιγεν, ϖερβρειτεν υνδ �φφεντλιχη ζυγ�νγλιχη µαχηεν
� Αβωανδλυνγεν υνδ Βεαρβειτυνγεν δεσ Ωερκεσ βζω. Ινηαλτεσ ανφερτιγεν
Ζυ δεν φολγενδεν Βεδινγυνγεν:

� Ναµενσνεννυνγ �  Σιε µ�σσεν δεν Ναµεν δεσ Αυτορσ/Ρεχητεινηαβερσ ιν δερ ϖον ιηµ φεστγελεγτεν Ωεισε νεννεν.
� Ωειτεργαβε υντερ γλειχηεν Βεδινγυνγεν �  Ωενν Σιε δασ λιζενζιερτε Ωερκ βζω. δεν λιζενζιερτεν Ινηαλτ βεαρβειτεν, αβωανδελν οδερ ιν ανδερερ Ωεισε ερκεννβαρ αλσ Γρυνδλαγε φ�ρ ειγενεσ Σχηαφφεν ϖερωενδεν, δ�ρφεν Σιε διε

δαραυφηιν νευ εντστανδενεν Ωερκε βζω. Ινηαλτε νυρ υντερ ςερωενδυνγ ϖον Λιζενζβεδινγυνγεν ωειτεργεβεν, διε µιτ δενεν διεσεσ Λιζενζϖερτραγεσ ιδεντισχη, ϖεργλειχηβαρ οδερ κοµπατιβελ σινδ.
Ωοβει γιλτ:

� ςερζιχητσερκλ�ρυνγ �  ϑεδε δερ ϖοργενανντεν Βεδινγυνγεν κανν αυφγεηοβεν ωερδεν, σοφερν Σιε διε αυσδρ�χκλιχηε Εινωιλλιγυνγ δεσ Ρεχητεινηαβερσ δαζυ ερηαλτεν.
� Σονστιγε Ρεχητε �  ∆ιε Λιζενζ ηατ κεινερλει Εινφλυσσ αυφ διε φολγενδεν Ρεχητε:

� ∆ιε γεσετζλιχηεν Σχηρανκεν δεσ Υρηεβερρεχητσ υνδ σονστιγεν Βεφυγνισσε ζυρ πριϖατεν Νυτζυνγ;
� ∆ασ Υρηεβερπερσ�νλιχηκειτσρεχητ δεσ Ρεχητεινηαβερσ;
� Ρεχητε ανδερερ Περσονεν, εντωεδερ αµ Λιζενζγεγενστανδ σελβερ οδερ βεζ�γλιχη σεινερ ςερωενδυνγ, ζυµ Βεισπιελ Περσ�νλιχηκειτσρεχητε αβγεβιλδετερ Περσονεν.

� Ηινωεισ �  Ιµ Φαλλε εινερ ςερβρειτυνγ µ�σσεν Σιε ανδερεν αλλε Λιζενζβεδινγυνγεν µιττειλεν, διε φ�ρ διεσεσ Ωερκ γελτεν. Αµ εινφαχηστεν ιστ εσ, αν εντσπρεχηενδερ Στελλε εινεν Λινκ αυφ ηττπ:/ / χρεατιϖεχοµµονσ. οργ/ λιχενσεσ/
βψ−σα/ 3. 0/ δεεδ. δε εινζυβινδεν.

Ηαφτυνγσβεσχηρ�νκυνγ
∆ιε �Χοµµονσ ∆εεδ� ιστ κειν Λιζενζϖερτραγ. Σιε ιστ λεδιγλιχη ειν Ρεφερενζτεξτ, δερ δεν ζυγρυνδελιεγενδεν Λιζενζϖερτραγ �βερσιχητλιχη υνδ ιν αλλγεµεινϖερστ�νδλιχηερ Σπραχηε, αβερ αυχη σταρκ ϖερεινφαχητ ωιεδεργιβτ. ∆ιε ∆εεδ σελβστ
εντφαλτετ κεινε ϕυριστισχηε Ωιρκυνγ υνδ ερσχηειντ ιµ ειγεντλιχηεν Λιζενζϖερτραγ νιχητ.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε
ςερσιον 1.2, Νοϖεµβερ 2002

Χοπψριγητ (Χ) 2000,2001,2002 Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον, Ινχ.

51 Φρανκλιν Στ, Φιφτη Φλοορ, Βοστον, ΜΑ 02110−1301 ΥΣΑ

Εϖερψονε ισ περµιττεδ το χοπψ ανδ διστριβυτε ϖερβατιµ χοπιεσ

οφ τηισ λιχενσε δοχυµεντ, βυτ χηανγινγ ιτ ισ νοτ αλλοωεδ.

0. ΠΡΕΑΜΒΛΕ
Τηε πυρποσε οφ τηισ Λιχενσε ισ το µακε α µανυαλ, τεξτβοοκ, ορ οτηερ φυνχτιοναλ ανδ υσεφυλ δοχυµεντ ∀φρεε∀ ιν τηε σενσε οφ φρεεδοµ: το ασσυρε εϖερψονε τηε εφφεχτιϖε φρεεδοµ το χοπψ ανδ ρεδιστριβυτε ιτ, ωιτη ορ ωιτηουτ µοδιφψινγ ιτ,
ειτηερ χοµµερχιαλλψ ορ νονχοµµερχιαλλψ. Σεχονδαριλψ, τηισ Λιχενσε πρεσερϖεσ φορ τηε αυτηορ ανδ πυβλισηερ α ωαψ το γετ χρεδιτ φορ τηειρ ωορκ, ωηιλε νοτ βεινγ χονσιδερεδ ρεσπονσιβλε φορ µοδιφιχατιονσ µαδε βψ οτηερσ.
Τηισ Λιχενσε ισ α κινδ οφ ∀χοπψλεφτ∀, ωηιχη µεανσ τηατ δεριϖατιϖε ωορκσ οφ τηε δοχυµεντ µυστ τηεµσελϖεσ βε φρεε ιν τηε σαµε σενσε. Ιτ χοµπλεµεντσ τηε ΓΝΥ Γενεραλ Πυβλιχ Λιχενσε, ωηιχη ισ α χοπψλεφτ λιχενσε δεσιγνεδ φορ φρεε
σοφτωαρε.
Ωε ηαϖε δεσιγνεδ τηισ Λιχενσε ιν ορδερ το υσε ιτ φορ µανυαλσ φορ φρεε σοφτωαρε, βεχαυσε φρεε σοφτωαρε νεεδσ φρεε δοχυµεντατιον: α φρεε προγραµ σηουλδ χοµε ωιτη µανυαλσ προϖιδινγ τηε σαµε φρεεδοµσ τηατ τηε σοφτωαρε δοεσ. Βυτ τηισ
Λιχενσε ισ νοτ λιµιτεδ το σοφτωαρε µανυαλσ; ιτ χαν βε υσεδ φορ ανψ τεξτυαλ ωορκ, ρεγαρδλεσσ οφ συβϕεχτ µαττερ ορ ωηετηερ ιτ ισ πυβλισηεδ ασ α πριντεδ βοοκ. Ωε ρεχοµµενδ τηισ Λιχενσε πρινχιπαλλψ φορ ωορκσ ωηοσε πυρποσε ισ ινστρυχτιον ορ
ρεφερενχε.

1. ΑΠΠΛΙΧΑΒΙΛΙΤΨ ΑΝ∆ ∆ΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ
Τηισ Λιχενσε αππλιεσ το ανψ µανυαλ ορ οτηερ ωορκ, ιν ανψ µεδιυµ, τηατ χονταινσ α νοτιχε πλαχεδ βψ τηε χοπψριγητ ηολδερ σαψινγ ιτ χαν βε διστριβυτεδ υνδερ τηε τερµσ οφ τηισ Λιχενσε. Συχη α νοτιχε γραντσ α ωορλδ−ωιδε, ροψαλτψ−φρεε
λιχενσε, υνλιµιτεδ ιν δυρατιον, το υσε τηατ ωορκ υνδερ τηε χονδιτιονσ στατεδ ηερειν. Τηε ∀∆οχυµεντ∀, βελοω, ρεφερσ το ανψ συχη µανυαλ ορ ωορκ. Ανψ µεµβερ οφ τηε πυβλιχ ισ α λιχενσεε, ανδ ισ αδδρεσσεδ ασ ∀ψου∀. Ψου αχχεπτ τηε λιχενσε
ιφ ψου χοπψ, µοδιφψ ορ διστριβυτε τηε ωορκ ιν α ωαψ ρεθυιρινγ περµισσιον υνδερ χοπψριγητ λαω.
Α ∀Μοδιφιεδ ςερσιον∀ οφ τηε ∆οχυµεντ µεανσ ανψ ωορκ χονταινινγ τηε ∆οχυµεντ ορ α πορτιον οφ ιτ, ειτηερ χοπιεδ ϖερβατιµ, ορ ωιτη µοδιφιχατιονσ ανδ/ορ τρανσλατεδ ιντο ανοτηερ λανγυαγε.
Α ∀Σεχονδαρψ Σεχτιον∀ ισ α ναµεδ αππενδιξ ορ α φροντ−µαττερ σεχτιον οφ τηε ∆οχυµεντ τηατ δεαλσ εξχλυσιϖελψ ωιτη τηε ρελατιονσηιπ οφ τηε πυβλισηερσ ορ αυτηορσ οφ τηε ∆οχυµεντ το τηε ∆οχυµεντ∋σ οϖεραλλ συβϕεχτ (ορ το ρελατεδ µαττερσ)
ανδ χονταινσ νοτηινγ τηατ χουλδ φαλλ διρεχτλψ ωιτηιν τηατ οϖεραλλ συβϕεχτ. (Τηυσ, ιφ τηε ∆οχυµεντ ισ ιν παρτ α τεξτβοοκ οφ µατηεµατιχσ, α Σεχονδαρψ Σεχτιον µαψ νοτ εξπλαιν ανψ µατηεµατιχσ.) Τηε ρελατιονσηιπ χουλδ βε α µαττερ οφ
ηιστοριχαλ χοννεχτιον ωιτη τηε συβϕεχτ ορ ωιτη ρελατεδ µαττερσ, ορ οφ λεγαλ, χοµµερχιαλ, πηιλοσοπηιχαλ, ετηιχαλ ορ πολιτιχαλ ποσιτιον ρεγαρδινγ τηεµ.
Τηε ∀Ινϖαριαντ Σεχτιονσ∀ αρε χερταιν Σεχονδαρψ Σεχτιονσ ωηοσε τιτλεσ αρε δεσιγνατεδ, ασ βεινγ τηοσε οφ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ, ιν τηε νοτιχε τηατ σαψσ τηατ τηε ∆οχυµεντ ισ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε. Ιφ α σεχτιον δοεσ νοτ φιτ τηε αβοϖε
δεφινιτιον οφ Σεχονδαρψ τηεν ιτ ισ νοτ αλλοωεδ το βε δεσιγνατεδ ασ Ινϖαριαντ. Τηε ∆οχυµεντ µαψ χονταιν ζερο Ινϖαριαντ Σεχτιονσ. Ιφ τηε ∆οχυµεντ δοεσ νοτ ιδεντιφψ ανψ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ τηεν τηερε αρε νονε.
Τηε ∀Χοϖερ Τεξτσ∀ αρε χερταιν σηορτ πασσαγεσ οφ τεξτ τηατ αρε λιστεδ, ασ Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ ορ Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ, ιν τηε νοτιχε τηατ σαψσ τηατ τηε ∆οχυµεντ ισ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε. Α Φροντ−Χοϖερ Τεξτ µαψ βε ατ µοστ 5 ωορδσ, ανδ α
Βαχκ−Χοϖερ Τεξτ µαψ βε ατ µοστ 25 ωορδσ.
Α ∀Τρανσπαρεντ∀ χοπψ οφ τηε ∆οχυµεντ µεανσ α µαχηινε−ρεαδαβλε χοπψ, ρεπρεσεντεδ ιν α φορµατ ωηοσε σπεχιφιχατιον ισ αϖαιλαβλε το τηε γενεραλ πυβλιχ, τηατ ισ συιταβλε φορ ρεϖισινγ τηε δοχυµεντ στραιγητφορωαρδλψ ωιτη γενεριχ τεξτ εδιτορσ
ορ (φορ ιµαγεσ χοµποσεδ οφ πιξελσ) γενεριχ παιντ προγραµσ ορ (φορ δραωινγσ) σοµε ωιδελψ αϖαιλαβλε δραωινγ εδιτορ, ανδ τηατ ισ συιταβλε φορ ινπυτ το τεξτ φορµαττερσ ορ φορ αυτοµατιχ τρανσλατιον το α ϖαριετψ οφ φορµατσ συιταβλε φορ ινπυτ το
τεξτ φορµαττερσ. Α χοπψ µαδε ιν αν οτηερωισε Τρανσπαρεντ φιλε φορµατ ωηοσε µαρκυπ, ορ αβσενχε οφ µαρκυπ, ηασ βεεν αρρανγεδ το τηωαρτ ορ δισχουραγε συβσεθυεντ µοδιφιχατιον βψ ρεαδερσ ισ νοτ Τρανσπαρεντ. Αν ιµαγε φορµατ ισ νοτ
Τρανσπαρεντ ιφ υσεδ φορ ανψ συβσταντιαλ αµουντ οφ τεξτ. Α χοπψ τηατ ισ νοτ ∀Τρανσπαρεντ∀ ισ χαλλεδ ∀Οπαθυε∀.
Εξαµπλεσ οφ συιταβλε φορµατσ φορ Τρανσπαρεντ χοπιεσ ινχλυδε πλαιν ΑΣΧΙΙ ωιτηουτ µαρκυπ, Τεξινφο ινπυτ φορµατ, ΛαΤεΞ ινπυτ φορµατ, ΣΓΜΛ ορ ΞΜΛ υσινγ α πυβλιχλψ αϖαιλαβλε ∆Τ∆, ανδ στανδαρδ−χονφορµινγ σιµπλε ΗΤΜΛ,
ΠοστΣχριπτ ορ Π∆Φ δεσιγνεδ φορ ηυµαν µοδιφιχατιον. Εξαµπλεσ οφ τρανσπαρεντ ιµαγε φορµατσ ινχλυδε ΠΝΓ, ΞΧΦ ανδ ϑΠΓ. Οπαθυε φορµατσ ινχλυδε προπριεταρψ φορµατσ τηατ χαν βε ρεαδ ανδ εδιτεδ ονλψ βψ προπριεταρψ ωορδ προχεσσορσ,
ΣΓΜΛ ορ ΞΜΛ φορ ωηιχη τηε ∆Τ∆ ανδ/ορ προχεσσινγ τοολσ αρε νοτ γενεραλλψ αϖαιλαβλε, ανδ τηε µαχηινε−γενερατεδ ΗΤΜΛ, ΠοστΣχριπτ ορ Π∆Φ προδυχεδ βψ σοµε ωορδ προχεσσορσ φορ ουτπυτ πυρποσεσ ονλψ.
Τηε ∀Τιτλε Παγε∀ µεανσ, φορ α πριντεδ βοοκ, τηε τιτλε παγε ιτσελφ, πλυσ συχη φολλοωινγ παγεσ ασ αρε νεεδεδ το ηολδ, λεγιβλψ, τηε µατεριαλ τηισ Λιχενσε ρεθυιρεσ το αππεαρ ιν τηε τιτλε παγε. Φορ ωορκσ ιν φορµατσ ωηιχη δο νοτ ηαϖε ανψ τιτλε
παγε ασ συχη, ∀Τιτλε Παγε∀ µεανσ τηε τεξτ νεαρ τηε µοστ προµινεντ αππεαρανχε οφ τηε ωορκ∋σ τιτλε, πρεχεδινγ τηε βεγιννινγ οφ τηε βοδψ οφ τηε τεξτ.
Α σεχτιον ∀Εντιτλεδ ΞΨΖ∀ µεανσ α ναµεδ συβυνιτ οφ τηε ∆οχυµεντ ωηοσε τιτλε ειτηερ ισ πρεχισελψ ΞΨΖ ορ χονταινσ ΞΨΖ ιν παρεντηεσεσ φολλοωινγ τεξτ τηατ τρανσλατεσ ΞΨΖ ιν ανοτηερ λανγυαγε. (Ηερε ΞΨΖ στανδσ φορ α σπεχιφιχ σεχτιον
ναµε µεντιονεδ βελοω, συχη ασ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀, ∀∆εδιχατιονσ∀, ∀Ενδορσεµεντσ∀, ορ ∀Ηιστορψ∀.) Το ∀Πρεσερϖε τηε Τιτλε∀ οφ συχη α σεχτιον ωηεν ψου µοδιφψ τηε ∆οχυµεντ µεανσ τηατ ιτ ρεµαινσ α σεχτιον ∀Εντιτλεδ ΞΨΖ∀ αχχορδινγ
το τηισ δεφινιτιον.
Τηε ∆οχυµεντ µαψ ινχλυδε Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ νεξτ το τηε νοτιχε ωηιχη στατεσ τηατ τηισ Λιχενσε αππλιεσ το τηε ∆οχυµεντ. Τηεσε Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ αρε χονσιδερεδ το βε ινχλυδεδ βψ ρεφερενχε ιν τηισ Λιχενσε, βυτ ονλψ ασ ρεγαρδσ
δισχλαιµινγ ωαρραντιεσ: ανψ οτηερ ιµπλιχατιον τηατ τηεσε Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ µαψ ηαϖε ισ ϖοιδ ανδ ηασ νο εφφεχτ ον τηε µεανινγ οφ τηισ Λιχενσε.

2. ςΕΡΒΑΤΙΜ ΧΟΠΨΙΝΓ
Ψου µαψ χοπψ ανδ διστριβυτε τηε ∆οχυµεντ ιν ανψ µεδιυµ, ειτηερ χοµµερχιαλλψ ορ νονχοµµερχιαλλψ, προϖιδεδ τηατ τηισ Λιχενσε, τηε χοπψριγητ νοτιχεσ, ανδ τηε λιχενσε νοτιχε σαψινγ τηισ Λιχενσε αππλιεσ το τηε ∆οχυµεντ αρε ρεπροδυχεδ
ιν αλλ χοπιεσ, ανδ τηατ ψου αδδ νο οτηερ χονδιτιονσ ωηατσοεϖερ το τηοσε οφ τηισ Λιχενσε. Ψου µαψ νοτ υσε τεχηνιχαλ µεασυρεσ το οβστρυχτ ορ χοντρολ τηε ρεαδινγ ορ φυρτηερ χοπψινγ οφ τηε χοπιεσ ψου µακε ορ διστριβυτε. Ηοωεϖερ, ψου µαψ
αχχεπτ χοµπενσατιον ιν εξχηανγε φορ χοπιεσ. Ιφ ψου διστριβυτε α λαργε ενουγη νυµβερ οφ χοπιεσ ψου µυστ αλσο φολλοω τηε χονδιτιονσ ιν σεχτιον 3.
Ψου µαψ αλσο λενδ χοπιεσ, υνδερ τηε σαµε χονδιτιονσ στατεδ αβοϖε, ανδ ψου µαψ πυβλιχλψ δισπλαψ χοπιεσ.

3. ΧΟΠΨΙΝΓ ΙΝ ΘΥΑΝΤΙΤΨ
Ιφ ψου πυβλιση πριντεδ χοπιεσ (ορ χοπιεσ ιν µεδια τηατ χοµµονλψ ηαϖε πριντεδ χοϖερσ) οφ τηε ∆οχυµεντ, νυµβερινγ µορε τηαν 100, ανδ τηε ∆οχυµεντ∋σ λιχενσε νοτιχε ρεθυιρεσ Χοϖερ Τεξτσ, ψου µυστ ενχλοσε τηε χοπιεσ ιν χοϖερσ τηατ
χαρρψ, χλεαρλψ ανδ λεγιβλψ, αλλ τηεσε Χοϖερ Τεξτσ: Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ ον τηε φροντ χοϖερ, ανδ Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ ον τηε βαχκ χοϖερ. Βοτη χοϖερσ µυστ αλσο χλεαρλψ ανδ λεγιβλψ ιδεντιφψ ψου ασ τηε πυβλισηερ οφ τηεσε χοπιεσ. Τηε φροντ χοϖερ
µυστ πρεσεντ τηε φυλλ τιτλε ωιτη αλλ ωορδσ οφ τηε τιτλε εθυαλλψ προµινεντ ανδ ϖισιβλε. Ψου µαψ αδδ οτηερ µατεριαλ ον τηε χοϖερσ ιν αδδιτιον. Χοπψινγ ωιτη χηανγεσ λιµιτεδ το τηε χοϖερσ, ασ λονγ ασ τηεψ πρεσερϖε τηε τιτλε οφ τηε ∆οχυµεντ
ανδ σατισφψ τηεσε χονδιτιονσ, χαν βε τρεατεδ ασ ϖερβατιµ χοπψινγ ιν οτηερ ρεσπεχτσ.
Ιφ τηε ρεθυιρεδ τεξτσ φορ ειτηερ χοϖερ αρε τοο ϖολυµινουσ το φιτ λεγιβλψ, ψου σηουλδ πυτ τηε φιρστ ονεσ λιστεδ (ασ µανψ ασ φιτ ρεασοναβλψ) ον τηε αχτυαλ χοϖερ, ανδ χοντινυε τηε ρεστ οντο αδϕαχεντ παγεσ.
Ιφ ψου πυβλιση ορ διστριβυτε Οπαθυε χοπιεσ οφ τηε ∆οχυµεντ νυµβερινγ µορε τηαν 100, ψου µυστ ειτηερ ινχλυδε α µαχηινε−ρεαδαβλε Τρανσπαρεντ χοπψ αλονγ ωιτη εαχη Οπαθυε χοπψ, ορ στατε ιν ορ ωιτη εαχη Οπαθυε χοπψ α
χοµπυτερ−νετωορκ λοχατιον φροµ ωηιχη τηε γενεραλ νετωορκ−υσινγ πυβλιχ ηασ αχχεσσ το δοωνλοαδ υσινγ πυβλιχ−στανδαρδ νετωορκ προτοχολσ α χοµπλετε Τρανσπαρεντ χοπψ οφ τηε ∆οχυµεντ, φρεε οφ αδδεδ µατεριαλ. Ιφ ψου υσε τηε λαττερ
οπτιον, ψου µυστ τακε ρεασοναβλψ πρυδεντ στεπσ, ωηεν ψου βεγιν διστριβυτιον οφ Οπαθυε χοπιεσ ιν θυαντιτψ, το ενσυρε τηατ τηισ Τρανσπαρεντ χοπψ ωιλλ ρεµαιν τηυσ αχχεσσιβλε ατ τηε στατεδ λοχατιον υντιλ ατ λεαστ ονε ψεαρ αφτερ τηε λαστ τιµε
ψου διστριβυτε αν Οπαθυε χοπψ (διρεχτλψ ορ τηρουγη ψουρ αγεντσ ορ ρεταιλερσ) οφ τηατ εδιτιον το τηε πυβλιχ.
Ιτ ισ ρεθυεστεδ, βυτ νοτ ρεθυιρεδ, τηατ ψου χονταχτ τηε αυτηορσ οφ τηε ∆οχυµεντ ωελλ βεφορε ρεδιστριβυτινγ ανψ λαργε νυµβερ οφ χοπιεσ, το γιϖε τηεµ α χηανχε το προϖιδε ψου ωιτη αν υπδατεδ ϖερσιον οφ τηε ∆οχυµεντ.

4. ΜΟ∆ΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
Ψου µαψ χοπψ ανδ διστριβυτε α Μοδιφιεδ ςερσιον οφ τηε ∆οχυµεντ υνδερ τηε χονδιτιονσ οφ σεχτιονσ 2 ανδ 3 αβοϖε, προϖιδεδ τηατ ψου ρελεασε τηε Μοδιφιεδ ςερσιον υνδερ πρεχισελψ τηισ Λιχενσε, ωιτη τηε Μοδιφιεδ ςερσιον φιλλινγ τηε ρολε
οφ τηε ∆οχυµεντ, τηυσ λιχενσινγ διστριβυτιον ανδ µοδιφιχατιον οφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον το ωηοεϖερ ποσσεσσεσ α χοπψ οφ ιτ. Ιν αδδιτιον, ψου µυστ δο τηεσε τηινγσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον:

� Α. Υσε ιν τηε Τιτλε Παγε (ανδ ον τηε χοϖερσ, ιφ ανψ) α τιτλε διστινχτ φροµ τηατ οφ τηε ∆οχυµεντ, ανδ φροµ τηοσε οφ πρεϖιουσ ϖερσιονσ (ωηιχη σηουλδ, ιφ τηερε ωερε ανψ, βε λιστεδ ιν τηε Ηιστορψ σεχτιον οφ τηε ∆οχυµεντ). Ψου µαψ υσε
τηε σαµε τιτλε ασ α πρεϖιουσ ϖερσιον ιφ τηε οριγιναλ πυβλισηερ οφ τηατ ϖερσιον γιϖεσ περµισσιον.

� Β. Λιστ ον τηε Τιτλε Παγε, ασ αυτηορσ, ονε ορ µορε περσονσ ορ εντιτιεσ ρεσπονσιβλε φορ αυτηορσηιπ οφ τηε µοδιφιχατιονσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον, τογετηερ ωιτη ατ λεαστ φιϖε οφ τηε πρινχιπαλ αυτηορσ οφ τηε ∆οχυµεντ (αλλ οφ ιτσ πρινχιπαλ
αυτηορσ, ιφ ιτ ηασ φεωερ τηαν φιϖε), υνλεσσ τηεψ ρελεασε ψου φροµ τηισ ρεθυιρεµεντ.

� Χ. Στατε ον τηε Τιτλε παγε τηε ναµε οφ τηε πυβλισηερ οφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον, ασ τηε πυβλισηερ.
� ∆. Πρεσερϖε αλλ τηε χοπψριγητ νοτιχεσ οφ τηε ∆οχυµεντ.
� Ε. Αδδ αν αππροπριατε χοπψριγητ νοτιχε φορ ψουρ µοδιφιχατιονσ αδϕαχεντ το τηε οτηερ χοπψριγητ νοτιχεσ.
� Φ. Ινχλυδε, ιµµεδιατελψ αφτερ τηε χοπψριγητ νοτιχεσ, α λιχενσε νοτιχε γιϖινγ τηε πυβλιχ περµισσιον το υσε τηε Μοδιφιεδ ςερσιον υνδερ τηε τερµσ οφ τηισ Λιχενσε, ιν τηε φορµ σηοων ιν τηε Αδδενδυµ βελοω.
� Γ. Πρεσερϖε ιν τηατ λιχενσε νοτιχε τηε φυλλ λιστσ οφ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ανδ ρεθυιρεδ Χοϖερ Τεξτσ γιϖεν ιν τηε ∆οχυµεντ∋σ λιχενσε νοτιχε.
� Η. Ινχλυδε αν υναλτερεδ χοπψ οφ τηισ Λιχενσε.
� Ι. Πρεσερϖε τηε σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ηιστορψ∀, Πρεσερϖε ιτσ Τιτλε, ανδ αδδ το ιτ αν ιτεµ στατινγ ατ λεαστ τηε τιτλε, ψεαρ, νεω αυτηορσ, ανδ πυβλισηερ οφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον ασ γιϖεν ον τηε Τιτλε Παγε. Ιφ τηερε ισ νο σεχτιον Εντιτλεδ

∀Ηιστορψ∀ ιν τηε ∆οχυµεντ, χρεατε ονε στατινγ τηε τιτλε, ψεαρ, αυτηορσ, ανδ πυβλισηερ οφ τηε ∆οχυµεντ ασ γιϖεν ον ιτσ Τιτλε Παγε, τηεν αδδ αν ιτεµ δεσχριβινγ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον ασ στατεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεντενχε.
� ϑ. Πρεσερϖε τηε νετωορκ λοχατιον, ιφ ανψ, γιϖεν ιν τηε ∆οχυµεντ φορ πυβλιχ αχχεσσ το α Τρανσπαρεντ χοπψ οφ τηε ∆οχυµεντ, ανδ λικεωισε τηε νετωορκ λοχατιονσ γιϖεν ιν τηε ∆οχυµεντ φορ πρεϖιουσ ϖερσιονσ ιτ ωασ βασεδ ον. Τηεσε

µαψ βε πλαχεδ ιν τηε ∀Ηιστορψ∀ σεχτιον. Ψου µαψ οµιτ α νετωορκ λοχατιον φορ α ωορκ τηατ ωασ πυβλισηεδ ατ λεαστ φουρ ψεαρσ βεφορε τηε ∆οχυµεντ ιτσελφ, ορ ιφ τηε οριγιναλ πυβλισηερ οφ τηε ϖερσιον ιτ ρεφερσ το γιϖεσ περµισσιον.
� Κ. Φορ ανψ σεχτιον Εντιτλεδ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀ ορ ∀∆εδιχατιονσ∀, Πρεσερϖε τηε Τιτλε οφ τηε σεχτιον, ανδ πρεσερϖε ιν τηε σεχτιον αλλ τηε συβστανχε ανδ τονε οφ εαχη οφ τηε χοντριβυτορ αχκνοωλεδγεµεντσ ανδ/ορ δεδιχατιονσ γιϖεν

τηερειν.
� Λ. Πρεσερϖε αλλ τηε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ οφ τηε ∆οχυµεντ, υναλτερεδ ιν τηειρ τεξτ ανδ ιν τηειρ τιτλεσ. Σεχτιον νυµβερσ ορ τηε εθυιϖαλεντ αρε νοτ χονσιδερεδ παρτ οφ τηε σεχτιον τιτλεσ.
� Μ. ∆ελετε ανψ σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀. Συχη α σεχτιον µαψ νοτ βε ινχλυδεδ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον.
� Ν. ∆ο νοτ ρετιτλε ανψ εξιστινγ σεχτιον το βε Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀ ορ το χονφλιχτ ιν τιτλε ωιτη ανψ Ινϖαριαντ Σεχτιον.
� Ο. Πρεσερϖε ανψ Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ.
Ιφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον ινχλυδεσ νεω φροντ−µαττερ σεχτιονσ ορ αππενδιχεσ τηατ θυαλιφψ ασ Σεχονδαρψ Σεχτιονσ ανδ χονταιν νο µατεριαλ χοπιεδ φροµ τηε ∆οχυµεντ, ψου µαψ ατ ψουρ οπτιον δεσιγνατε σοµε ορ αλλ οφ τηεσε σεχτιονσ ασ
ινϖαριαντ. Το δο τηισ, αδδ τηειρ τιτλεσ το τηε λιστ οφ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον∋σ λιχενσε νοτιχε. Τηεσε τιτλεσ µυστ βε διστινχτ φροµ ανψ οτηερ σεχτιον τιτλεσ.
Ψου µαψ αδδ α σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀, προϖιδεδ ιτ χονταινσ νοτηινγ βυτ ενδορσεµεντσ οφ ψουρ Μοδιφιεδ ςερσιον βψ ϖαριουσ παρτιεσ−−φορ εξαµπλε, στατεµεντσ οφ πεερ ρεϖιεω ορ τηατ τηε τεξτ ηασ βεεν αππροϖεδ βψ αν οργανιζατιον
ασ τηε αυτηοριτατιϖε δεφινιτιον οφ α στανδαρδ.
Ψου µαψ αδδ α πασσαγε οφ υπ το φιϖε ωορδσ ασ α Φροντ−Χοϖερ Τεξτ, ανδ α πασσαγε οφ υπ το 25 ωορδσ ασ α Βαχκ−Χοϖερ Τεξτ, το τηε ενδ οφ τηε λιστ οφ Χοϖερ Τεξτσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον. Ονλψ ονε πασσαγε οφ Φροντ−Χοϖερ Τεξτ ανδ ονε οφ
Βαχκ−Χοϖερ Τεξτ µαψ βε αδδεδ βψ (ορ τηρουγη αρρανγεµεντσ µαδε βψ) ανψ ονε εντιτψ. Ιφ τηε ∆οχυµεντ αλρεαδψ ινχλυδεσ α χοϖερ τεξτ φορ τηε σαµε χοϖερ, πρεϖιουσλψ αδδεδ βψ ψου ορ βψ αρρανγεµεντ µαδε βψ τηε σαµε εντιτψ ψου αρε
αχτινγ ον βεηαλφ οφ, ψου µαψ νοτ αδδ ανοτηερ; βυτ ψου µαψ ρεπλαχε τηε ολδ ονε, ον εξπλιχιτ περµισσιον φροµ τηε πρεϖιουσ πυβλισηερ τηατ αδδεδ τηε ολδ ονε.
Τηε αυτηορ(σ) ανδ πυβλισηερ(σ) οφ τηε ∆οχυµεντ δο νοτ βψ τηισ Λιχενσε γιϖε περµισσιον το υσε τηειρ ναµεσ φορ πυβλιχιτψ φορ ορ το ασσερτ ορ ιµπλψ ενδορσεµεντ οφ ανψ Μοδιφιεδ ςερσιον.

5. ΧΟΜΒΙΝΙΝΓ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ
Ψου µαψ χοµβινε τηε ∆οχυµεντ ωιτη οτηερ δοχυµεντσ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε, υνδερ τηε τερµσ δεφινεδ ιν σεχτιον 4 αβοϖε φορ µοδιφιεδ ϖερσιονσ, προϖιδεδ τηατ ψου ινχλυδε ιν τηε χοµβινατιον αλλ οφ τηε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ οφ αλλ οφ
τηε οριγιναλ δοχυµεντσ, υνµοδιφιεδ, ανδ λιστ τηεµ αλλ ασ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ οφ ψουρ χοµβινεδ ωορκ ιν ιτσ λιχενσε νοτιχε, ανδ τηατ ψου πρεσερϖε αλλ τηειρ Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ.
Τηε χοµβινεδ ωορκ νεεδ ονλψ χονταιν ονε χοπψ οφ τηισ Λιχενσε, ανδ µυλτιπλε ιδεντιχαλ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ µαψ βε ρεπλαχεδ ωιτη α σινγλε χοπψ. Ιφ τηερε αρε µυλτιπλε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ωιτη τηε σαµε ναµε βυτ διφφερεντ χοντεντσ, µακε τηε
τιτλε οφ εαχη συχη σεχτιον υνιθυε βψ αδδινγ ατ τηε ενδ οφ ιτ, ιν παρεντηεσεσ, τηε ναµε οφ τηε οριγιναλ αυτηορ ορ πυβλισηερ οφ τηατ σεχτιον ιφ κνοων, ορ ελσε α υνιθυε νυµβερ. Μακε τηε σαµε αδϕυστµεντ το τηε σεχτιον τιτλεσ ιν τηε λιστ οφ
Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ιν τηε λιχενσε νοτιχε οφ τηε χοµβινεδ ωορκ.
Ιν τηε χοµβινατιον, ψου µυστ χοµβινε ανψ σεχτιονσ Εντιτλεδ ∀Ηιστορψ∀ ιν τηε ϖαριουσ οριγιναλ δοχυµεντσ, φορµινγ ονε σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ηιστορψ∀; λικεωισε χοµβινε ανψ σεχτιονσ Εντιτλεδ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀, ανδ ανψ σεχτιονσ Εντιτλεδ
∀∆εδιχατιονσ∀. Ψου µυστ δελετε αλλ σεχτιονσ Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀.

6. ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ ΟΦ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ
Ψου µαψ µακε α χολλεχτιον χονσιστινγ οφ τηε ∆οχυµεντ ανδ οτηερ δοχυµεντσ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε, ανδ ρεπλαχε τηε ινδιϖιδυαλ χοπιεσ οφ τηισ Λιχενσε ιν τηε ϖαριουσ δοχυµεντσ ωιτη α σινγλε χοπψ τηατ ισ ινχλυδεδ ιν τηε χολλεχτιον,
προϖιδεδ τηατ ψου φολλοω τηε ρυλεσ οφ τηισ Λιχενσε φορ ϖερβατιµ χοπψινγ οφ εαχη οφ τηε δοχυµεντσ ιν αλλ οτηερ ρεσπεχτσ.
Ψου µαψ εξτραχτ α σινγλε δοχυµεντ φροµ συχη α χολλεχτιον, ανδ διστριβυτε ιτ ινδιϖιδυαλλψ υνδερ τηισ Λιχενσε, προϖιδεδ ψου ινσερτ α χοπψ οφ τηισ Λιχενσε ιντο τηε εξτραχτεδ δοχυµεντ, ανδ φολλοω τηισ Λιχενσε ιν αλλ οτηερ ρεσπεχτσ ρεγαρδινγ
ϖερβατιµ χοπψινγ οφ τηατ δοχυµεντ.

7. ΑΓΓΡΕΓΑΤΙΟΝ ΩΙΤΗ ΙΝ∆ΕΠΕΝ∆ΕΝΤ ΩΟΡΚΣ
Α χοµπιλατιον οφ τηε ∆οχυµεντ ορ ιτσ δεριϖατιϖεσ ωιτη οτηερ σεπαρατε ανδ ινδεπενδεντ δοχυµεντσ ορ ωορκσ, ιν ορ ον α ϖολυµε οφ α στοραγε ορ διστριβυτιον µεδιυµ, ισ χαλλεδ αν ∀αγγρεγατε∀ ιφ τηε χοπψριγητ ρεσυλτινγ φροµ τηε χοµπιλατιον
ισ νοτ υσεδ το λιµιτ τηε λεγαλ ριγητσ οφ τηε χοµπιλατιον∋σ υσερσ βεψονδ ωηατ τηε ινδιϖιδυαλ ωορκσ περµιτ. Ωηεν τηε ∆οχυµεντ ισ ινχλυδεδ ιν αν αγγρεγατε, τηισ Λιχενσε δοεσ νοτ αππλψ το τηε οτηερ ωορκσ ιν τηε αγγρεγατε ωηιχη αρε νοτ
τηεµσελϖεσ δεριϖατιϖε ωορκσ οφ τηε ∆οχυµεντ.
Ιφ τηε Χοϖερ Τεξτ ρεθυιρεµεντ οφ σεχτιον 3 ισ αππλιχαβλε το τηεσε χοπιεσ οφ τηε ∆οχυµεντ, τηεν ιφ τηε ∆οχυµεντ ισ λεσσ τηαν ονε ηαλφ οφ τηε εντιρε αγγρεγατε, τηε ∆οχυµεντ∋σ Χοϖερ Τεξτσ µαψ βε πλαχεδ ον χοϖερσ τηατ βραχκετ τηε
∆οχυµεντ ωιτηιν τηε αγγρεγατε, ορ τηε ελεχτρονιχ εθυιϖαλεντ οφ χοϖερσ ιφ τηε ∆οχυµεντ ισ ιν ελεχτρονιχ φορµ. Οτηερωισε τηεψ µυστ αππεαρ ον πριντεδ χοϖερσ τηατ βραχκετ τηε ωηολε αγγρεγατε.

8. ΤΡΑΝΣΛΑΤΙΟΝ
Τρανσλατιον ισ χονσιδερεδ α κινδ οφ µοδιφιχατιον, σο ψου µαψ διστριβυτε τρανσλατιονσ οφ τηε ∆οχυµεντ υνδερ τηε τερµσ οφ σεχτιον 4. Ρεπλαχινγ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ωιτη τρανσλατιονσ ρεθυιρεσ σπεχιαλ περµισσιον φροµ τηειρ χοπψριγητ ηολδερσ,
βυτ ψου µαψ ινχλυδε τρανσλατιονσ οφ σοµε ορ αλλ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ιν αδδιτιον το τηε οριγιναλ ϖερσιονσ οφ τηεσε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ. Ψου µαψ ινχλυδε α τρανσλατιον οφ τηισ Λιχενσε, ανδ αλλ τηε λιχενσε νοτιχεσ ιν τηε ∆οχυµεντ, ανδ ανψ
Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ, προϖιδεδ τηατ ψου αλσο ινχλυδε τηε οριγιναλ Ενγλιση ϖερσιον οφ τηισ Λιχενσε ανδ τηε οριγιναλ ϖερσιονσ οφ τηοσε νοτιχεσ ανδ δισχλαιµερσ. Ιν χασε οφ α δισαγρεεµεντ βετωεεν τηε τρανσλατιον ανδ τηε οριγιναλ ϖερσιον οφ
τηισ Λιχενσε ορ α νοτιχε ορ δισχλαιµερ, τηε οριγιναλ ϖερσιον ωιλλ πρεϖαιλ.
Ιφ α σεχτιον ιν τηε ∆οχυµεντ ισ Εντιτλεδ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀, ∀∆εδιχατιονσ∀, ορ ∀Ηιστορψ∀, τηε ρεθυιρεµεντ (σεχτιον 4) το Πρεσερϖε ιτσ Τιτλε (σεχτιον 1) ωιλλ τψπιχαλλψ ρεθυιρε χηανγινγ τηε αχτυαλ τιτλε.

9. ΤΕΡΜΙΝΑΤΙΟΝ
Ψου µαψ νοτ χοπψ, µοδιφψ, συβλιχενσε, ορ διστριβυτε τηε ∆οχυµεντ εξχεπτ ασ εξπρεσσλψ προϖιδεδ φορ υνδερ τηισ Λιχενσε. Ανψ οτηερ αττεµπτ το χοπψ, µοδιφψ, συβλιχενσε ορ διστριβυτε τηε ∆οχυµεντ ισ ϖοιδ, ανδ ωιλλ αυτοµατιχαλλψ τερµινατε
ψουρ ριγητσ υνδερ τηισ Λιχενσε. Ηοωεϖερ, παρτιεσ ωηο ηαϖε ρεχειϖεδ χοπιεσ, ορ ριγητσ, φροµ ψου υνδερ τηισ Λιχενσε ωιλλ νοτ ηαϖε τηειρ λιχενσεσ τερµινατεδ σο λονγ ασ συχη παρτιεσ ρεµαιν ιν φυλλ χοµπλιανχε.

10. ΦΥΤΥΡΕ ΡΕςΙΣΙΟΝΣ ΟΦ ΤΗΙΣ ΛΙΧΕΝΣΕ
Τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον µαψ πυβλιση νεω, ρεϖισεδ ϖερσιονσ οφ τηε ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε φροµ τιµε το τιµε. Συχη νεω ϖερσιονσ ωιλλ βε σιµιλαρ ιν σπιριτ το τηε πρεσεντ ϖερσιον, βυτ µαψ διφφερ ιν δεταιλ το αδδρεσσ νεω
προβλεµσ ορ χονχερνσ. Σεε ηττπ:/ / ωωω. γνυ. οργ/ χοπψλεφτ/ .
Εαχη ϖερσιον οφ τηε Λιχενσε ισ γιϖεν α διστινγυισηινγ ϖερσιον νυµβερ. Ιφ τηε ∆οχυµεντ σπεχιφιεσ τηατ α παρτιχυλαρ νυµβερεδ ϖερσιον οφ τηισ Λιχενσε ∀ορ ανψ λατερ ϖερσιον∀ αππλιεσ το ιτ, ψου ηαϖε τηε οπτιον οφ φολλοωινγ τηε τερµσ ανδ
χονδιτιονσ ειτηερ οφ τηατ σπεχιφιεδ ϖερσιον ορ οφ ανψ λατερ ϖερσιον τηατ ηασ βεεν πυβλισηεδ (νοτ ασ α δραφτ) βψ τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον. Ιφ τηε ∆οχυµεντ δοεσ νοτ σπεχιφψ α ϖερσιον νυµβερ οφ τηισ Λιχενσε, ψου µαψ χηοοσε ανψ ϖερσιον
εϖερ πυβλισηεδ (νοτ ασ α δραφτ) βψ τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον.

Α∆∆ΕΝ∆ΥΜ: Ηοω το υσε τηισ Λιχενσε φορ ψουρ δοχυµεντσ
Το υσε τηισ Λιχενσε ιν α δοχυµεντ ψου ηαϖε ωριττεν, ινχλυδε α χοπψ οφ τηε Λιχενσε ιν τηε δοχυµεντ ανδ πυτ τηε φολλοωινγ χοπψριγητ ανδ λιχενσε νοτιχεσ ϕυστ αφτερ τηε τιτλε παγε:

Χοπψριγητ (χ) ΨΕΑΡ ΨΟΥΡ ΝΑΜΕ.

Περµισσιον ισ γραντεδ το χοπψ, διστριβυτε ανδ/ορ µοδιφψ τηισ δοχυµεντ

υνδερ τηε τερµσ οφ τηε ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε, ςερσιον 1.2

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
http://www.gnu.org/copyleft/.
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ορ ανψ λατερ ϖερσιον πυβλισηεδ βψ τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον;

ωιτη νο Ινϖαριαντ Σεχτιονσ, νο Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ, ανδ νο Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ.

Α χοπψ οφ τηε λιχενσε ισ ινχλυδεδ ιν τηε σεχτιον εντιτλεδ

∀ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε∀.
Ιφ ψου ηαϖε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ, Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ ανδ Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ, ρεπλαχε τηε ∀ωιτη...Τεξτσ.∀ λινε ωιτη τηισ:

ωιτη τηε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ βεινγ ΛΙΣΤ ΤΗΕΙΡ ΤΙΤΛΕΣ, ωιτη τηε

Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ βεινγ ΛΙΣΤ, ανδ ωιτη τηε Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ βεινγ ΛΙΣΤ.
Ιφ ψου ηαϖε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ωιτηουτ Χοϖερ Τεξτσ, ορ σοµε οτηερ χοµβινατιον οφ τηε τηρεε, µεργε τηοσε τωο αλτερνατιϖεσ το συιτ τηε σιτυατιον.
Ιφ ψουρ δοχυµεντ χονταινσ νοντριϖιαλ εξαµπλεσ οφ προγραµ χοδε, ωε ρεχοµµενδ ρελεασινγ τηεσε εξαµπλεσ ιν παραλλελ υνδερ ψουρ χηοιχε οφ φρεε σοφτωαρε λιχενσε, συχη ασ τηε ΓΝΥ Γενεραλ Πυβλιχ Λιχενσε, το περµιτ τηειρ υσε ιν φρεε
σοφτωαρε.
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 Μιτσυβισηι Μοτορσ Χολτ 

Ηερστελλερ: Μιτσυβισηι Μοτορσ

Προδυκτιονσζειτραυµ: σειτ 1962

Κλασσε: Κλεινωαγεν

Κοµπακτκλασσε

Καροσσεριεϖερσιονεν: Σχηρ�γηεχκ,�3/5−τ�ριγ

Στυφενηεχκ,

ϖιερτ�ριγ

Κοµβι, φ�νφτ�ριγ

Χαβριολετ, Σταηλδαχη

ςοργ�νγερµοδελλ: Μιτσυβισηι 500

Ναχηφολγεµοδελλ: κεινεσ

Μιτσυβισηι Χολτ ιστ διε Βεζειχηνυνγ φ�ρ εινε Ρειηε ϖον Περσονενκραφτωαγεν δεσ ϕαπανισχηεν Αυτοµοβιληερστελλερσ

Μιτσυβισηι Μοτορσ. ςον 1962 βισ 1969 ηιε�εν αλλε Πκωσ ϖον Μιτσυβισηι, αυ�ερ δεµ κλεινεν Μινιχα υνδ δεµ γρο�εν

∆εβοναιρ, ∀Χολτ∀, εργ�νζτ υµ διε Ζαηλ φ�ρ δεν Ηυβραυµ (ϖον 600 βισ 1500).

Ερστ σειτ 1978 ιστ Χολτ εινε Μοδελλβεζειχηνυνγ. Ω�ηρενδ διε ερστεν Μοδελλγενερατιονεν δερ Κοµπακτκλασσε

ζυγεορδνετ ωερδεν, ωυρδεν διε Μοδελλε δερ φ�νφτεν υνδ σεχηστεν Γενερατιον ιν ιηρεν Αβµεσσυνγεν ϖερκλεινερτ υνδ

µ�σσεν δαηερ ναχη ηευτιγεν Μα�στ�βεν αλσ Κλεινωαγεν ανγεσεηεν ωερδεν. ∆ερ σειτ 2004 ιν Βορν ϖον ΝεδΧαρ

γεβαυτε Χολτ ιστ ερστµαλσ νιχητ νυρ αλσ Λιµουσινε, σονδερν αυχη αλσ Χαβριολετ ερη�λτλιχη.

Ιν εινιγεν Λ�νδερν ωερδεν διε Χολτ−Μοδελλε υντερ δερ Βεζειχηνυνγ Μιραγε ϖερκαυφτ.

Ναµενσυρσπρυνγ

∋Χολτ∋ ηει�τ ∋µ�ννλιχηεσ Φοηλεν∋, βζω. ∋ϕυνγεσ Πφερδ∋. ∆αµιτ σολλτε υρσπρ�νγλιχη σιγναλισιερτ ωερδεν, δασσ δερ Χολτ δασ

κλεινστε Φαηρζευγ δερ Μιτσυβισηι−Προδυκτφαµιλιε δαρστελλτ. ς�λλιγ υνβη�νγιγ δαϖον γιβτ εσ αυχη Σχηυσσωαφφεν δεσ

Ηερστελλερσ ∀Χολτ∀ − δαβει ηανδελτ εσ σιχη υµ εινεν Ειγενναµεν ωιε βει ∀Σµιτη&Ωεσσον∀.

Γεσχηιχητε

Ιµ Ηερβστ 1962 καµ δερ Χολτ 600 αλσ Ναχηφολγερ δεσ Μιτσυβισηι 500 αυφ δεν Μαρκτ. Βει γλειχηερ Τεχηνικ

(Ζωειζψλινδερ−Ηεχκµοτορ) υνδ ιδεντισχηεµ Ραδστανδ ωυρδε διε Καροσσεριε �βεραρβειτετ, δερ Χολτ λεγτε ιν δεν

Αβµεσσυνγεν γεγεν�βερ δεµ ςοργ�νγερ δευτλιχη ζυ. Εινιγε Μονατε σπ�τερ ωυρδε δασ Ανγεβοτ υµ εινε

Στυφενηεχκλιµουσινε δερ υντερεν Μιττελκλασσε ερωειτερτ. ∆ιε ζειτγεµ��ε Λινιενφ�ηρυνγ µιτ γρο�εν Φενστερφλ�χηεν

ϖερδανκτε δερ νευε Χολτ 1000 δεµ ∆εσιγνερ Γιοϖαννι Μιχηελοττι. Νοχη ιµ σελβεν ϑαηρ καµ δερ Μιτσυβισηι Χολτ

Κοµβι αυφ δεν Μαρκτ. 1964 ϖερκαυφτε Μιτσυβισηι φαστ 30.000 Φαηρζευγε δεσ Χολτ ιν δερ Κοµβιϖερσιον. 1965 βελεγτε

Μιτσυβισηι µιτ 46.000 ϖερκαυφτεν Εξεµπλαρεν δεν ϖιερτεν Πλατζ υντερ αλλεν ϕαπανισχηεν Ηερστελλερν. Ιµ γλειχηεν ϑαηρ

ερσχηιεν δασ Ναχηφολγεµοδελλ δεσ Τψπσ 600, δερ Χολτ 800 Φ, υνδ νυρ εινεν Μονατ ϖορ δεσσεν Μαρκτεινφ�ηρυνγ δερ

γρ��ερε Χολτ 1500. ∆ανκ δερ ερφολγρειχηεν Χολτ−Μοδελλ−Φαµιλιε ερρειχητε διε Προδυκτιον 1968 µιτ 130.253 Πκω

εινεν νευεν Η�χηστστανδ.

Ιν δεν 1970ερ υνδ φρ�ηεν 1980ερ ϑαηρεν ερλανγτε δερ Χολτ ιν Ευροπα υνδ δεν ΥΣΑ ιν δερ Φαχηπρεσσε ϖορ αλλεµ µιτ

σεινεν βισηερ υν�βλιχηεν Οϖερδριϖε−Γετριεβεν µιτ ζωει γετρενντεν Σχηαλτηεβελν εινιγε Αυφµερκσαµκειτ. ∆υρχη διε

Κοµβινατιον δερ ϖιερ ςορω�ρτσγ�νγε µιτ ζωει υµσχηαλτβαρεν �Οϖερδριϖε�−Υντερσετζυνγεν ωαρεν τηεορετισχη αχητ

ςορω�ρτσγ�νγε µ�γλιχη, ϖον δενεν ϕεδοχη νυρ σεχησ σιννϖολλ ζυ νυτζεν ωαρεν.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Motors
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahrzeugklasse
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schr%C3%A4gheck
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stufenheck
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kombinationskraftwagen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabriolet
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∆ιε Βοοµζειτ δεσ Χολτ ωαρεν διε 1990ερ ϑαηρε, ιν δενεν γλειχη δρει Μοδελλρειηεν ηεραυσγεβραχητ ωυρδεν, ζυµ εινεν

δερ Χ50, αβ 1992 δερ ΧΑ0 υνδ αβ 1996 δερ Χϑ0. Βεσονδερσ διε Μοτορεν διεσερ Μοδελλε ωυρδεν αβερµαλσ αλσ

�υνϖερω�στλιχη� βεζειχηνετ.

2004 βραχητε δερ Κονζερν διε σεχηστε ευροπ�ισχηε Γενερατιον δεσ Χολτ αυφ δεν Μαρκτ. ∆ιεσερ τειλτε σιχη διε

Βοδενγρυππε µιτ δεµ Σµαρτ Φορφουρ, υνδ ∆αιµλερ−Βενζ ωαρ µιτ τεχηνισχηεµ �Κνοω−ηοω� ερηεβλιχη αν δερ

Εντωιχκλυνγ βετειλιγτ. ∆ιεσεσ Μοδελλ γαβ εσ ερστµαλσ νιχητ νυρ αλσ δρειτ�ριγε (ΧΖ3) υνδ φ�νφτ�ριγε ςερσιον, σονδερν

σειτ 2006 αυχη αλσ ϖιερσιτζιγεσ Χαβριολετ, δεν Χολτ ΧΖΧ.

Χολτ 600 (1962�1965)

Χολτ 600 (1962�1965; ιµ Ηιντεργρυνδ); ϖορνε δερ

Μιτσυβισηι 500

1962 πρ�σεντιερτε Μιτσυβισηι δεν νευεν Χολτ 600 αλσ Ναχηφολγερ δεσ

ερστεν Ναχηκριεγσφαηρζευγεσ 500. ∆ερ 90 κµ/η σχηνελλε Ωαγεν �ηνελτε

δεµ Γογγοµοβιλ υνδ δεµ Φιατ 500. ∆ερ Ηυβραυµ δεσ ερστεν Χολτ

βετρυγ 594�χµ� υνδ σεινε Λειστυνγ βετρυγ 18�κΩ/25�ΠΣ. ∆ιε

Καροσσεριε ωαρ δευτλιχη καντιγερ υνδ µοδερνερ αυσγεφ�ηρτ αλσ βειµ

ςοργ�νγερ.

Χολτ 800/1000Φ/1100Φ (1965�1969)

 Χολτ 800/1000Φ/1100Φ 

Μιτσυβισηι Χολτ 1100Φ (1965�1969)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1965�1969

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

0,8�1,1 Λιτερ

(33�54 κΩ)

Λ�νγε: 3650 µµ

Βρειτε: 1450 µµ

Η�ηε: 1370�1389 µµ

Ραδστανδ: 2200 µµ

Λεεργεωιχητ: 695 κγ

1965 ερσετζτε Μιτσυβισηι δεν 600 δυρχη δεν δευτλιχη γρ��ερεν Χολτ 800. ∆ιεσερ ωαρ αυχη τεχηνισχη ϖ�λλιγ ανδερσ

αυσγελεγτ. Ανστελλε δεσ Ζωειζψλινδερ−ςιερτακτ−Ηεχκµοτορσ ιµ Χολτ 600 ηαττε ερ εινεν ωασσεργεκ�ηλτεν

∆ρειζψλινδερ−Ζωειτακτ−Φροντµοτορ µιτ 843 χµ� Ηυβραυµ υνδ εινερ Λειστυνγ ϖον 33�κΩ/45�ΠΣ. ∆ερ Ωαγεν ωαρ αλσ

δρειτ�ριγεσ Σχηρ�γηεχκχουπ� ερη�λτλιχη, σπ�τερ αυχη αλσ ϖιερτ�ριγε Σχηρ�γηεχκλιµουσινε.

Μιτσυβισηι φ�ηρτε δεν ∆ρειζψλινδερ−Ζωειτακτερ ζυ εινερ Ζειτ ειν, αλσ ∆ΚΩ υνδ Σααβ σιχη ϖον διεσερ Βαυαρτ 

ϖεραβσχηιεδετεν. Αβερ αυχη ιν ϑαπαν τραφ δερ Ζωειτακτµοτορ νιχητ αυφ υνγετειλτε Ζυστιµµυνγ. Αβ Ηερβστ 1966 γαβ 

εσ δεσηαλβ ζυσ�τζλιχη δεν Χολτ 1000Φ µιτ δεµ Εινλιτερ−ςιερτακτ−ςιερζψλινδερ δεσ γρ��ερεν Χολτ 1000 µιτ 40�κΩ 

(55�ΠΣ). 1968 ερσχηιεν σογαρ δερ Χολτ 1100Φ µιτ δεµ Μοτορ δεσ Χολτ 1100. Γλειχηζειτιγ ωυρδε δερ Χολτ 800, ιµ Μαι 

1969 αυχη δερ Χολτ 1000Φ εινγεστελλτ. �βριγ βλιεβ αλλειν δερ σειτ 1968 προδυζιερτε Χολτ 1100Φ (αβ 1969 Βεζειχηνυνγ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_Forfour
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_500
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Χολτ 11Φ) µιτ 1,1−Λιτερ−ςιερζψλινδερ, δεν εσ αυχη αλσ Συπερ Σπορτ−ςερσιον µιτ 74�ΣΑΕ−ΠΣ (54�κΩ) γαβ.

Χολτ 1000/1100/1200/1500 (1963�1970)

 Χολτ 1000/1100/1200/1500 

Μιτσυβισηι Χολτ 1200 (1968�1970)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1963�1970

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,0�1,5 Λιτερ

(37�62,5 κΩ)

Λ�νγε: 3820 µµ

Βρειτε: 1490 µµ

Η�ηε: 1395�1420 µµ

Ραδστανδ: 2350 µµ

Λεεργεωιχητ: κγ

Αλσ ερστεσ Μοδελλ δερ υντερεν Μιττελκλασσε προδυζιερτε Μιτσυβισηι αβ ϑυνι 1963 δεν Χολτ 1000 µιτ εινεµ

Εινλιτερ−ςιερζψλινδερ−ςιερτακτµοτορ, δερ σπ�τερ αυχη ιµ 1000Φ ϖερωενδετ ωυρδε. Ανγεβοτεν ωυρδεν εινε ϖιερτ�ριγε

Στυφενηεχκλιµουσινε υνδ ειν φ�νφτ�ριγερ Κοµβι.

Μιτσυβισηι Χολτ 1100 αλσ Στυφενηεχκ

1965 καµ δερ Χολτ 1500 µιτ εινερ 70−ΠΣ−Μασχηινε ηινζυ, ιµ

Σεπτεµβερ 1966 ερσετζτε δερ Χολτ 1100 δεν 1000, ιµ Μαι 1968 φολγτε

δερ Χολτ 1200 µιτ 46�κΩ (62�ΠΣ) αυφ δεν 1100; γλειχηζειτιγ ωυρδε

αυχη δερ Χολτ 1500 µοδερνισιερτ. Ιµ Αυγυστ 1968 ερσχηιεν δερ 1500

Συπερ Σπορτ µιτ εινερ Ζωειϖεργασερανλαγε υνδ 62,5�κΩ (85�ΠΣ) υνδ

εινερ Σπιτζενγεσχηωινδιγκειτ ϖον 155�κµ/η. 1970 ενδετε διε

Προδυκτιον ϖον 1200/1500. Ιν δερ Φολγε τρυγεν ιν ϑαπαν διε φρ�ηεν

Γαλαντ−Μοδελλε οφφιζιελλ διε Βεζειχηνυνγ Χολτ Γαλαντ; ιµ Εξπορτ

ωυρδε δερ Ναµε ερστ 1978 µιτ δεµ Χολτ Α150 ωιεδερβελεβτ, δερ ιν

ϑαπαν Μιτσυβισηι Μιραγε ηιε�.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_New_colt1200.jpg
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Μιτσυβισηι Χολτ 1500 (1965)

Χολτ Α150 (1978�1984)

 1. Γενερατιον (Α150) 

Μιτσυβισηι Χολτ ∆ρειτ�ρερ (1978�1984)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1978�1984

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,25 Λ, 40 κΩ

1,4 Λ, 51 κΩ

1,4 Λ Τυρβο, 77 κΩ

Λ�νγε: 3790 µµ

Βρειτε: 1590 µµ

Η�ηε: 1345 µµ

Ραδστανδ: 2300 µµ

Λεεργεωιχητ: 810�860 κγ

Ναχη δερ Ευροπα−Πρεµιερε αυφ δεµ Γενφερ Σαλον ιµ Φεβρυαρ 1978 ωυρδε δερ νευε Χολτ ιµ ∆εζεµβερ δεσ ϑαηρεσ

αυχη ιν ∆ευτσχηλανδ εινγεφ�ηρτ υνδ εταβλιερτε σιχη σχηνελλ αλσ δασ ηιερζυλανδε µειστϖερκαυφτε Μιτσυβισηι−Μοδελλ. Αβ

Μαι 1979 ωαρ νεβεν δεµ ∆ρειτ�ρερ εινε φ�νφτ�ριγε ςαριαντε µιτ λ�νγερεµ Ραδστανδ λιεφερβαρ.

Τεχηνισχηε Βεσονδερηειτ δεσ Χολτ ωαρ σειν σογενανντεσ 4ξ2−Γετριεβε, ειν ςιεργανγγετριεβε µιτ ςοργελεγε, δασ ιν

δερ �Εχονοµψ�−Στυφε εινε σπαρσαµε λ�νγερε υνδ ιν δερ �Σπορτ�−Στυφε εινε κ�ρζερε, φ�ρ διε Βεσχηλευνιγυνγ

ϖορτειληαφτε �βερσετζυνγ βοτ.

Ιµ ϑανυαρ 1980 φολγτε δερ Χολτ ΓΤ µιτ σπορτλιχηερ Αυσσταττυνγ αβ 11.790�∆Μ, ιµ Μαι 1982 δερ Χολτ Τυρβο µιτ

77�κΩ/105�ΠΣ σταρκεµ 1,4−Λιτερ−Μοτορ (16.500�∆Μ).

Ιµ ϑυλι 1983 ερφυηρ δερ Χολτ ειν κλεινεσ Φαχελιφτ µιτ εινερ γε�νδερτεν Φροντ υνδ εινεµ νευεµ Αρµατυρενβρεττ.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi-Colt1500.jpg
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∆ιε Κυνδεν σχη�τζτεν δεν Χολτ ϖορ αλλεµ ωεγεν σεινερ Γερ�υµιγκειτ, σεινερ Ωιρτσχηαφτλιχηκειτ, σεινερ εξτρεµ ηοηεν

Ζυϖερλ�σσιγκειτ υνδ εινεµ γ�νστιγεν Πρεισ−Λειστυνγσ−ςερη�λτνισ.

Μιτσυβισηι Χολτ Φ�νφτ�ρερ (1979�1984)

Χολτ Χ10 (1984�1988)

 2. Γενερατιον (Χ10) 

Μιτσυβισηι Χολτ ∆ρειτ�ρερ (1984�1988)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1984�1988

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,2�1,6 Λιτερ,

(40�92κΩ)

∆ιεσελµοτορ:

1,8 Λιτερ

(43 κΩ)

Λ�νγε: 3870�3965 µµ

Βρειτε: 1635 µµ

Η�ηε: 1360 µµ

Ραδστανδ: 2380 µµ

Λεεργεωιχητ: 855�945 κγ

1984 στελλτε Μιτσυβισηι Μοτορσ διε ζωειτε ευροπ�ισχηε Γενερατιον δεσ Χολτ ϖορ. ∆ιε Σχηρ�γηεχκλιµουσινε ωαρ ιν ϖιερ

Μοτορϖαριαντεν ερη�λτλιχη, ερστµαλσ αυχη µιτ εινεµ ∆ιεσελµοτορ. ∆εν 1,5−λ−Βενζινερ γαβ εσ ιν εινερ Σχηαλτ− υνδ

εινερ Αυτοµατικαυσφ�ηρυνγ.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1982-1984_Mitsubishi_Colt_(RB)_GL_5-door_hatchback_03.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_front_20071205.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselmotor
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Ηεχκανσιχητ

Χολτ αλσ Φ�νφτ�ρερ

Μοτορεν:

Βενζινερ:

� 1,2 λ, 40�44 κΩ κΩ (55�60 ΠΣ), 1984�1988

� 1,5 λ, 51�55 κΩ (70�75 ΠΣ), 1985�1988

� 1,6 λ Τυρβο, 92 κΩ (125 ΠΣ), 1984�1988

∆ιεσελ:

� 1,8 λ, 43 κΩ (58 ΠΣ), 1984�1988

Χολτ Χ50 (1988�1992)

 3. Γενερατιον (Χ50) 

Μιτσυβισηι Χολτ (1988�1992)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1988�1992

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,3�1,8 Λιτερ

(44�100 κΩ)

∆ιεσελµοτορ:

1,8 Λιτερ

(44 κΩ)

Λ�νγε: 3950 µµ

Βρειτε: 1670 µµ

Η�ηε: 1380�1425 µµ

Ραδστανδ: 2385 µµ

Λεεργεωιχητ: 850�1155 κγ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_rear_20071205.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_1985.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_C50_front_20071029.jpg
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1988 ερσχηιεν διε δριττε Γενερατιον. Εσ γαβ ιην νυρ νοχη αλσ ∆ρειτ�ρερ, δερ βισηεριγε Φ�νφτ�ρερ ωυρδε δυρχη δεν

Λανχερ µιτ Φλιε�ηεχκ ερσετζτ.

∆ερ Χολτ ωυρδε 1988 ϖον δερ Φαχηϕυρψ δερ Ωοχηενζειτυνγ Βιλδ αµ Σοννταγ µιτ δεµ Αυτοπρεισ ∆ασ Γολδενε

Λενκραδ αυσγεζειχηνετ.

Αλλε Μοδελλε βεσα�εν ειν Φ�νφγανγγετριεβε, διε Βενζινερ εινεν γερεγελτεν Κατ. ∆ιε λειστυνγσσταρκεν ςερσιονεν

ηαττεν κεινεν Τυρβοµοτορ µεηρ, σονδερν εινεν Ηοχηλειστυνγσ−Σαυγµοτορ µιτ ϖιερ ςεντιλεν ϕε Ζψλινδερ. Τοπµοδελλ

ωαρ δερ Χολτ 1800 ΓΤΙ−16ς µιτ 100 κΩ (136 ΠΣ), ΑΒΣ, εινερ στραφφερεν Φεδερυνγ υνδ Σερϖολενκυνγ.

Ιµ Σοµµερ 1990 ωυρδεν διε Μοτορεν ϖον 8 ςεντιλεν αυφ 12 βζω. 16 ςεντιλε υµγεστελλτ.

Ηεχκανσιχητ δεσ Χολτ

Μοτορεν

Βενζινερ:

� 1.3 8ς, ΟΗΧ (4Γ13), 44 κΩ (60 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 96 Νµ βει

3000/µιν, (9.88�8.90)

� 1.3 12ς, ΟΗΧ (4Γ13), 55 κΩ (75 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 102 Νµ βει

4000/µιν, (9.90�3.92)

� 1.5 8ς, ΟΗΧ (4Γ15), 62 κΩ (84 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 122 Νµ βει

3000/µιν, (9.88�8.90)

� 1.5 12ς, ΟΗΧ (4Γ15), 66 κΩ (90 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 126 Νµ βει 3000/µιν, (9.90�2.92)

� 1.6 ΓΤι 16ς, ∆ΟΗΧ (4Γ61), 91 κΩ (124 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 142 Νµ βει 5000/µιν, (9.88�2.90)

� 1.8 ΓΤι 16ς, ∆ΟΗΧ (4Γ67), 100 κΩ (136 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 162 Νµ βει 5000/µιν, (3.90�3.92)

∆ιεσελ:

� 1.8 8ς ΟΗΧ (4∆65), 44 κΩ (60 ΠΣ), ∆ρεηµοµεντ 113 Νµ βει 3000/µιν, (9.88�3.92)

Χολτ ΧΑΟ (1992�1996)

 4. Γενερατιον (ΧΑΟ) 

Μιτσυβισηι Χολτ (1992�1996)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1992�1996

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,3�1,8 Λιτερ

(55�129 κΩ)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Lancer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild_am_Sonntag
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Goldene_Lenkrad
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Goldene_Lenkrad
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_C50_rear_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_front_20071015.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
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Λ�νγε: 3955 µµ

Βρειτε: 1680 µµ

Η�ηε: 1365 µµ

Ραδστανδ: 2440 µµ

Λεεργεωιχητ: 908�1040 κγ

∆ιε ϖιερτε Γενερατιον δεσ Χολτ ωυρδε ιµ ϑαηρ 1992 αυφ δερ Αυτο−Σαλον Παρισ ϖοργεστελλτ.

Ηεχκανσιχητ δεσ Χολτ

Μοτορεν

� 1.3 ΕΛι∴ΓΛι 12ς (4Γ13), 55 κΩ (75 ΠΣ), 1992�1996

� 1.5 ΕΛι∴ΓΛι 12ς (4Γ15), 66 κΩ (90 ΠΣ), 1992�1993

� 1.6 ΓΛι∴ΓΛΞι 16ς (4Γ92 Μςς), 66 κΩ (90 ΠΣ), 1994�1996

� 1.6 ΓΛΞι 16ς (4Γ92), 83 κΩ (113 ΠΣ), 1992�1996

� 1.6 16ς (4Γ92 ΜΙςΕΧ), ΜΙΡΑΓΕ ΧΨΒΟΡΓ Ρ, 129 κΩ (175 ΠΣ),

1992�1996 (ϑΑΠΑΝ)

� 1.8 ΓΤι 16ς (4Γ93), 103 κΩ (140 ΠΣ), 1992�1996

Λιζενζβαυτεν

Βαυγλειχη µιτ δεµ Χολτ δερ Βαυρειηε ΧΑΟ ιστ δερ ϖοµ µαλαψσισχηεν Ηερστελλερ Προτον γεφερτιγτε Σατρια, δερ ιν

∆ευτσχηλανδ ιν δεν 90ερ ϑαηρεν αλσ 300ερ− υνδ 400ερ−Σεριε ανγεβοτεν ωυρδε.

Χολτ Χϑ0 (1996�2003)

 5. Γενερατιον (Χϑ0) 

Μιτσυβισηι Χολτ (1996�2003)

Προδυκτιονσζειτραυµ: 1996�2003

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,3�1,6 Λιτερ

(55�76 κΩ)

Λ�νγε: 3880 µµ

Βρειτε: 1680 µµ

Η�ηε: 1365 µµ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Auto-Salon_Paris
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_rear_20071015.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Proton_%28Automobilhersteller%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_5_front_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
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Ραδστανδ: 2420 µµ

Λεεργεωιχητ: 1035�1080 κγ

Μοτορεν

� 1,3 λ, 1298 χµ�,�55 κΩ/75 ΠΣ, 1996�2001

� 1,3 λ, 1298 χµ�,�60 κΩ/82 ΠΣ, 2000�2003

� 1,6 λ, 1597 χµ�,�66 κΩ/90 ΠΣ, 1996�2000

� 1,6 λ, 1597 χµ�,�76 κΩ/103 ΠΣ, 2000�2003

Ηεχκανσιχητ δεσ Χολτ

Χολτ Ζ30 (σειτ 2004)

 6. Γενερατιον (Ζ30) 

Μιτσυβισηι Χολτ Φ�νφτ�ρερ (2004�2008)

Προδυκτιονσζειτραυµ: σειτ 2004

Μοτορεν: Οττοµοτορεν:

1,1�1,5 Λιτερ

(55�110 κΩ)

∆ιεσελµοτορεν:

1,5 Λιτερ

(50�70 κΩ)

Λ�νγε: 3810�4185 µµ

Βρειτε: 1680�1695 µµ

Η�ηε: 1453�1550 µµ

Ραδστανδ: 2500 µµ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_5_rear_20071029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Z30_front_20090629.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottomotor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselmotor
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Λεεργεωιχητ: 1040�1275 κγ

Στερνε ιµ Ευρο ΝΧΑΠ−Χρασητεστ
[1]

∆ιε Εινφ�ηρυνγ δεσ νευεν Χολτ, δερ ινζωισχηεν σεχηστεν Γενερατιον δεσ Μιτσυβισηι−Μοδελλσ, ωαρ εινεσ δερ

Ηιγηλιγητσ ιµ Ηινβλιχκ αυφ διε Προδυκτ−Νευεινφ�ηρυνγεν ϖον Μιτσυβισηι−Μοτορσ ιµ ϑαηρ 2004.

∆εν νευεν Χολτ, δερ ζυ διεσεµ Ζειτπυνκτ ερστµαλσ αυχη µιτ δεµ λειστυνγσστ�ρκερεν δερ βειδεν ϖοργεσεηενεν

Χοµµον−Ραιλ−∆ιεσελµοτορεν (3−Ζψλινδερ ϖον ∆αιµλερΧηρψσλερ) ανγεβοτεν ωυρδε, ζειχηνετε ιµ Νοϖεµβερ δεσ

γλειχηεν ϑαηρεσ Βιλδ αµ Σοννταγ µιτ δεµ Γολδενεν Λενκραδ αυσ.

Ναχη 1988 ωαρ διεσ δασ ζωειτε Μαλ, δασσ ειν Χολτ−Μοδελλ διεσεν Πρεισ ερηιελτ. Γεβαυτ ωιρδ ερ ιν δεν Νιεδερλανδεν

ϖον δερ Φιρµα ΝεδΧαρ.

Μοτορεν

 Μοδελλ  Ηυβραυµ  Λειστυνγ  Μαξ. ∆ρεηµοµεντ  Βεσονδερηειτ  Βαυζειτ 

 Οττοµοτορεν 

 1.1 ΜΠΙ  1124 χµ�  55�κΩ (75 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 100 Νµ βει

3500�µιν−1

νιχητ ιµ ΧΖΧ  σειτ 2004 

 1.3 ΜΠΙ  1332 χµ�  70�κΩ (95 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 125 Νµ βει

4000�µιν−1

αυχη µιτ Αλλσηιφτ−Αυτοµατικ; νιχητ ιµ

ΧΖΧ

 σειτ 2004 

 1.5 ΜΠΙ  1499 χµ�  80�κΩ (109 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 145 Νµ βει

4000�µιν−1

 ιµ Φ�νφτ�ρερ αυχη µιτ

Αλλσηιφτ−Αυτοµατικ 

2004�2008

 1.5�Τυρβο  1468 χµ�  110�κΩ (150 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 210 Νµ βει

3500�µιν−1

νυρ ιµ ΧΖΤ υνδ ΧΖΧ; µιτ Τυρβολαδερ 2005�2008

 1.5�Τυρβο  1468 χµ�  110�κΩ (150 ΠΣ) βει

6000�µιν−1
 210 Νµ βει

3500�µιν−1

Χολτ Ραλλιαρτ µιτ Τυρβολαδερ  σειτ 2008 

 ∆ιεσελµοτορεν 

 1.5 ∆Ι−∆  1493 χµ�  50�κΩ (68 ΠΣ) βει

4000�µιν−1
 160 Νµ βει

1600�µιν−1

νιχητ ιµ ΧΖΧ 2005�2007

 1.5 ∆Ι−∆  1493 χµ�  70�κΩ (95 ΠΣ) βει

4000�µιν−1
 210 Νµ βει

1800�µιν−1

νιχητ ιµ ΧΖΧ 2004�2008

Καροσσεριεϖερσιονεν

Ηεχκ δεσ Χολτ Φ�νφτ�ρερ Μιτσυβισηι Χολτ ΧΖ3

(2004�2008)

Μιτσυβισηι Χολτ Χαβριο ΧΖΧ

(2006�2009)

Μιτσυβισηι Χολτ Πλυσ

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_NCAP
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Crashtest
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Crashtest-Stern_4.svg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild_am_Sonntag
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Goldene_Lenkrad
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatikgetriebe%23Automatisierte_Schaltgetriebe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbolader
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbolader
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Z30_rear_20090629.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_CZT_rear_20080527.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Colt_CZC
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_CZC_rear_20080701.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_Plus_(Rear).JPG
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Μοδελλπφλεγε

Μιτσυβισηι Χολτ Φ�νφτ�ρερ (σειτ 2008)

Ηεχκανσιχητ

Αυφ δερ Μονδιαλ δε λ∋Αυτοµοβιλε ιµ Οκτοβερ 2008 ιν Παρισ ωυρδε εινε

�βεραρβειτετε ςερσιον δεσ Μιτσυβισηι Χολτ ϖοργεστελλτ, διε αµ 15.

Νοϖεµβερ 2008 αυφ δεν Μαρκτ καµ. ∆ιε �νδερυνγεν αν δεµ δρει−

βζω. φ�νφτ�ριγεν Στειληεχκµοδελλ βετρεφφεν ϖορ αλλεµ διε Οπτικ.

∆ιε Προδυκτιον δεσ ∆ιεσελµοτορσ ωυρδε µανγελσ Ναχηφραγε

εινγεστελλτ. Λαυτ Μιτσυβισηι ωυρδεν λεδιγλιχη 35 % δερ Καροσσεριετειλε

δεσ βισηεριγεν Μοδελλσ βειβεηαλτεν.[2]

∆ιε Στιρνσειτε δερ Καροσσεριε ωυρδε αν διε σογενανντε

ϑετ−Φιγητερ−Φροντπαρτιε δεσ Λανχερσ ανγεπασστ υνδ βεσιτζτ νυν

σχηµαλερε υνδ καντιγερ γεφορµτε Σχηεινωερφερ. ∆ερ γρο�ε, ζωειγετειλτε

Κ�ηλεργριλλ ωιρδ ϖον εινερ ωενιγερ στειλ στεηενδεν υνδ η�ηερ

αβσχηλιε�ενδεν Μοτορηαυβε ναχη οβεν ηιν βεγρενζτ. ∆ερ υντερε Τειλ

δεσ Στο�φ�νγερσ βεστεητ βειµ �βεραρβειτετεν Χολτ αυσ σχηωαρζεµ

Κυνστστοφφ µιτ Αυσσπαρυνγεν φ�ρ διε Νεβελσχηεινωερφερ. ∆ιε βισηερ

ρυνδυµ ανγεβραχητεν Στο�λειστεν εντφιελεν, υνδ διε ςερκλειδυνγεν δερ

Α−, Β− υνδ Χ−Σ�υλεν σινδ ανσταττ ιν Ωαγενφαρβε νυν ιν Σχηωαρζ

αυσγεφ�ηρτ. Αµ Ηεχκ δεσ φ�νφτ�ριγεν Χολτ ωυρδεν διε ηοηεν

Ρ�χκλευχητεν ϖερκλεινερτ υνδ σχηλιε�εν αµ Ηεχκφενστερ αβ; αυ�ερδεµ

ωυρδεν ιν διε υµγεσταλτετε υνδ νυν σχηωαρζε Ηεχκσχη�ρζε

Ρεφλεκτορεν ιντεγριερτ.

Ιµ Ιννενραυµ ερηιελτ δασ Λενκραδ εινε νευε Φορµ, ωειτερηιν ωυρδεν

διε βισηερ δρει Ρυνδινστρυµεντε δυρχη ζωει ερσετζτ υνδ υµ ειν Ινφορµατιονσδισπλαψ εργ�νζτ. Νεβεν δερ

�βεραρβειτυνγ δερ Μιττελκονσολε µιτ µοδιφιζιερτεν Ρεγλερν ζυρ Βεδιενυνγ ϖον Κλιµα− υνδ Αυδιοανλαγε σολλ διε

Θυαλιτ�τ δερ ϖερωενδετεν Ματεριαλιεν ερη�ητ υνδ διε Γερ�υσχηδ�µµυνγ ϖερβεσσερτ ωορδεν σειν. ∆υρχη εινε

γε�νδερτε Ρ�χκσιτζβανκ στειγτ ζυδεµ δασ µαξιµαλε Κοφφερραυµϖολυµεν ϖον 854 αυφ 1032 Λιτερ.

∆ασ βισηεριγε υνδ αυσσχηλιε�λιχη δρειτ�ριγε Τοπµοδελλ Χολτ ΧΖΤ εντφ�λλτ ναχη δερ Μοδελλπφλεγε υνδ ωιρδ δυρχη ειν

νευεσ Σπορτµοδελλ ναµενσ Ραλλιαρτ ερσετζτ. ∆ιεσεσ ιστ νυν αυχη αλσ Φ�νφτ�ρερ ϖερφ�γβαρ, βει δεµ ωειτερηιν δερ

τυρβογελαδενε 1,5−Λιτερ−Οττοµοτορ µιτ 110 κΩ (150 ΠΣ) ςερωενδυνγ φινδετ. Νεβεν εινεµ οπτιµιερτεµ Φαηρωερκ

µιτ γρ��ερεν ςορδεραχησσταβιλισατορεν φ�ρ ειν βεσσερεσ Ηανδλινγ ζειχηνετ σιχη διεσεσ Μοδελλ δυρχη ειν

Ραλλιαρτ−Εµβλεµ αµ Κ�ηλεργριλλ, Σειτενσχηωελλερ υνδ εινεν ∆αχησποιλερ αυσ. ∆αρ�βερ ηιναυσ ιστ εσ µιτ εινεµ

ϖερχηροµτεµ Αυσπυφφενδροηρ αµ Ηεχκ σοωιε µιτ τιτανφαρβενεν Λειχητµεταλλρ�δερν αυσγεσταττετ.[3] ∆ιε νευεν

Χολτ−Μοδελλε (αβ 2004) ωερδεν βει δερ Μιτσυβισηι−Τοχητερ, ΝεδΧαρ, ιν Βορν (Νιεδερλανδε) προδυζιερτ.

Χολτ ΧλεαρΤεχ

∆ερ Χολτ ΧλεαρΤεχ ιστ εινε σειτ 2009 ερη�λτλιχηε βεσονδερσ ϖερβραυχησ− υνδ εµισσιονσαρµε ςαριαντε δεσ Χολτ.

Τεχηνολογιεν ωιε Λειχητλαυφρειφεν, εινε οπτιµιερτε Γετριεβε�βερσετζυνγ, νευεσ Μοτορεν�λ µιτ νιεδριγερ ςισκοσιτ�τ

υνδ εινε Σταρτ−Στοππ−Αυτοµατικ ερµ�γλιχηεν, δασσ ςερβραυχησ− υνδ Εµισσιονσωερτε ωειτερ γεσενκτ ωυρδεν.

Σονδερµοδελλε

� 2009: Μιτσυβισηι Χολτ Πολαρ[4]

� 2010: Μιτσυβισηι Χολτ Ιν Μοτιον[5]

� 2010: Μιτσυβισηι Χολτ Ιν Μοτιον ΠΛΥΣ[5]

� 2010: Μιτσυβισηι Χολτ Εδιτιον[6]

� 2011: Μιτσυβισηι Χολτ Ξτρα[7]

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_(Z30)_Facelift_front_20100731.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitsubishi_Colt_(Z30)_Facelift_rear_20100731.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mondial_de_l%27Automobile
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Lancer%23Achte_Generation_%28seit_2007%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NedCar
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� Μιτσυβισηι Χολτ Βετριεβσανλειτυνγ, δ�νισχη αβ 2005

Ωεβλινκσ

� Οφφιζιελλε Ωεβσιτε (ηττπ:/ / ωωω. µιτσυβισηι−µοτορσ. δε/ µοδελλε/ χολτ)

http://www.euroncap.com/tests/mitsubishi_colt_2005/243.aspx
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-in-paris-2008_791546.html
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-in-paris-2008_791546.html
http://auto-news.de/auto/news/anzeige_Mitsubishi-in-Paris-Der-kleine-Colt-wird-zum-Jetfighter_id_22699
http://auto-news.de/auto/news/anzeige_Mitsubishi-in-Paris-Der-kleine-Colt-wird-zum-Jetfighter_id_22699
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-quot-polar-quot-_1012800.html
http://www.autobild.de/artikel/mitsubishi-colt-quot-in-motion-quot-_1222074.html
http://www.bild.de/BILD/auto/partner/2010/mitsubishi/artikel/wie-dreist-ist-das-denn.html
http://www.focus.de/auto/news/sondermodell-mitsubishi-colt-xtra-mehr-fuer-weniger_aid_616132.html
http://www.mitsubishi-motors.de/modelle/colt
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Θυελλε(ν) υνδ Βεαρβειτερ δεσ/δερ Αρτικελ(σ)
Μιτσυβισηι Χολτ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?ολδιδ=89103831 �Βεαρβειτερ: 1.12, 328χια, 790, Α3 Ρο∆α, Αντον−ϑοσεφ, Αυτοµοδελλερ, ΒΣΙ, Βλαυφισχη, Βοκυτο, Χαπταινγυιννεσσ,

Χηαρλεσ01, Χηριστιαν Γιερσινγ, Χραζψ1880, ∆ασΒεε, ∆ον Μαγνιφιχο, Φαχκτ0ρ, Φαρινο, Φλαϖια67, Φλοριαν Αδλερ, Φρεδ ζεν, ΓΤ1976, Γερβιλ, ϑοκερ.µγ, ϑονεσεψ, ΚΑγαµεµνον, Κιχκαφφε, Λανχιχ50,

Μ 93, ΜΒ−ονε, Μαγνυµµανδελ, ΜαρτινΗανσς, Μαρτινς, ΜιριαµΠ86, Μιτσυβισηι, Μιτσυβισηι−Μοτορσ, Μορανε88, Οχρηο, ΟνκελΦορδΤαυνυσ, Ορδνυνγ, Πορσχηε−Μακυσ, Ρανδψ43, Ρυφυσ46, ΣΤΒΡ,

Σαµυελϕ, Σχηοµψνϖ, Σχηυββαψ, Σχηωαρζϖογελ, Σικυ−Σαµµλερ, Σπυρζεµ, Συιρενν, Σϖενχβ, Τεβδι, Τηοµασ δοερφερ, Το ολδ, Τσ85, ΩΙΚΙµανιαχ, Ωιεγελσ, Ωικιφρευνδ, 124 ανονψµε Βεαρβειτυνγεν

Θυελλε(ν), Λιζενζ(εν) υνδ Αυτορ(εν) δεσ Βιλδεσ
∆ατει:500 χολτ600.ϑΠΓ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:500_χολτ600.ϑΠΓ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ: Οριγιναλ υπλοαδερ ωασ Οοψυβαρι9201 ατ

ϕα.ωικιπεδια

∆ατει:Μιτσυβισηι_Νεω_χολτ1200.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Νεω_χολτ1200.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Οοψυβαρι9201, ΓΝΥ Φ∆Λ βψ οριγιναλ αυτηορ

Φιλε:Μιτσυβισηι Χολτ 1100 ρεαρ.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_1100_ρεαρ.ϕπγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: ΤΤΤΝΙΣ

Βιλδ:Μιτσυβισηι−Χολτ1500.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι−Χολτ1500.ϕπγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: Ψπψ31

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ Χαµβριδγε γεδρεητ.ϑΠΓ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Χαµβριδγε_γεδρεητ.ϑΠΓ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ:

Χηαρλεσ01 (Υπλοαδερ οφ τηε οριγιναλ)

Βιλδ:1982−1984 Μιτσυβισηι Χολτ (ΡΒ) ΓΛ 5−δοορ ηατχηβαχκ 03.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:1982−1984_Μιτσυβισηι_Χολτ_(ΡΒ)_ΓΛ_5−δοορ_ηατχηβαχκ_03.ϕπγ

�Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: ΟΣΞ

∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_φροντ_20071205.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_φροντ_20071205.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ ρεαρ 20071205.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ρεαρ_20071205.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ 1985.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_1985.ϕπγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: Χηαρλεσ01

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ Χ50 φροντ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Χ50_φροντ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ Χ50 ρεαρ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Χ50_ρεαρ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ φροντ 20071015.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_φροντ_20071015.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ ρεαρ 20071015.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ρεαρ_20071015.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε �Βεαρβειτερ:

Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ 5 φροντ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_5_φροντ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ 5 ρεαρ 20071029.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_5_ρεαρ_20071029.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_φροντ_20090629.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_φροντ_20090629.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον �Βεαρβειτερ: Ρυδολφ

Στριχκερ

Βιλδ:Χρασητεστ−Στερν 4.σϖγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Χρασητεστ−Στερν_4.σϖγ �Λιζενζ: Πυβλιχ ∆οµαιν �Βεαρβειτερ: Φλεσηγρινδερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_ρεαρ_20090629.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Ζ30_ρεαρ_20090629.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον �Βεαρβειτερ: Ρυδολφ

Στριχκερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι Χολτ ΧΖΤ ρεαρ 20080527.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ΧΖΤ_ρεαρ_20080527.ϕπγ �Λιζενζ: ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε

�Βεαρβειτερ: Ρυδολφ Στριχκερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι Χολτ ΧΖΧ ρεαρ 20080701.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_ΧΖΧ_ρεαρ_20080701.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον �Βεαρβειτερ: Ρυδολφ

Στριχκερ

Βιλδ:Μιτσυβισηι Χολτ Πλυσ (Ρεαρ).ϑΠΓ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_Πλυσ_(Ρεαρ).ϑΠΓ �Λιζενζ: Χρεατιϖε Χοµµονσ Αττριβυτιον−ΣηαρεΑλικε 3.0

Υνπορτεδ �Βεαρβειτερ: Ητχηιεν

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ (Ζ30) Φαχελιφτ φροντ 20100731.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_(Ζ30)_Φαχελιφτ_φροντ_20100731.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον

�Βεαρβειτερ: Σ 400 ΗΨΒΡΙ∆

∆ατει:Μιτσυβισηι Χολτ (Ζ30) Φαχελιφτ ρεαρ 20100731.ϕπγ �Θυελλε: ηττπ://δε.ωικιπεδια.οργ/ω/ινδεξ.πηπ?τιτλε=∆ατει:Μιτσυβισηι_Χολτ_(Ζ30)_Φαχελιφτ_ρεαρ_20100731.ϕπγ �Λιζενζ: Αττριβυτιον

�Βεαρβειτερ: Σ 400 ΗΨΒΡΙ∆

Λιζενζ

Ωιχητιγερ Ηινωεισ ζυ δεν Λιζενζεν
∆ιε ναχηφολγενδεν Λιζενζεν βεζιεητ σιχη αυφ δεν Αρτικελτεξτ. Ιµ Αρτικελ γεζειγτε Βιλδερ υνδ Γραφικεν κ�ννεν υντερ εινερ ανδερεν Λιζενζ στεηεν σοωιε ϖον Αυτορεν ερστελλτ ωορδεν σειν, διε νιχητ ιν δερ Αυτορενλιστε
ερσχηεινεν. ∆υρχη εινε νοχη ϖορηανδενε τεχηνισχηε Εινσχηρ�νκυνγ ωερδεν διε Λιζενζινφορµατιονεν φ�ρ Βιλδερ υνδ Γραφικεν δαηερ νιχητ ανγεζειγτ. Αν δερ Βεηεβυνγ διεσερ Εινσχηρ�νκυνγ ωιρδ γεαρβειτετ.
∆ασ Π∆Φ ιστ δαηερ νυρ φ�ρ δεν πριϖατεν Γεβραυχη βεστιµµτ. Εινε Ωειτερϖερβρειτυνγ κανν εινε Υρηεβερρεχητσϖερλετζυνγ βεδευτεν.

Χρεατιϖε Χοµµονσ Αττριβυτιον−ΣηαρεΑλικε 3.0 Υνπορτεδ − ∆εεδ
∆ιεσε ∀Χοµµονσ ∆εεδ∀ ιστ λεδιγλιχη εινε ϖερεινφαχητε Ζυσαµµενφασσυνγ δεσ ρεχητσϖερβινδλιχηεν Λιζενζϖερτραγεσ (ηττπ:/ / δε. ωικιπεδια. οργ/ ωικι/ Ωικιπεδια:Λιζενζβεστιµµυνγεν_Χοµµονσ_Αττριβυτιον−ΣηαρεΑλικε_3. 0_Υνπορτεδ)
ιν αλλγεµεινϖερστ�νδλιχηερ Σπραχηε.
Σιε δ�ρφεν:

� δασ Ωερκ βζω. δεν Ινηαλτ ϖερϖιελφ�λτιγεν, ϖερβρειτεν υνδ �φφεντλιχη ζυγ�νγλιχη µαχηεν
� Αβωανδλυνγεν υνδ Βεαρβειτυνγεν δεσ Ωερκεσ βζω. Ινηαλτεσ ανφερτιγεν
Ζυ δεν φολγενδεν Βεδινγυνγεν:

� Ναµενσνεννυνγ �  Σιε µ�σσεν δεν Ναµεν δεσ Αυτορσ/Ρεχητεινηαβερσ ιν δερ ϖον ιηµ φεστγελεγτεν Ωεισε νεννεν.
� Ωειτεργαβε υντερ γλειχηεν Βεδινγυνγεν �  Ωενν Σιε δασ λιζενζιερτε Ωερκ βζω. δεν λιζενζιερτεν Ινηαλτ βεαρβειτεν, αβωανδελν οδερ ιν ανδερερ Ωεισε ερκεννβαρ αλσ Γρυνδλαγε φ�ρ ειγενεσ Σχηαφφεν ϖερωενδεν, δ�ρφεν Σιε διε

δαραυφηιν νευ εντστανδενεν Ωερκε βζω. Ινηαλτε νυρ υντερ ςερωενδυνγ ϖον Λιζενζβεδινγυνγεν ωειτεργεβεν, διε µιτ δενεν διεσεσ Λιζενζϖερτραγεσ ιδεντισχη, ϖεργλειχηβαρ οδερ κοµπατιβελ σινδ.
Ωοβει γιλτ:

� ςερζιχητσερκλ�ρυνγ �  ϑεδε δερ ϖοργενανντεν Βεδινγυνγεν κανν αυφγεηοβεν ωερδεν, σοφερν Σιε διε αυσδρ�χκλιχηε Εινωιλλιγυνγ δεσ Ρεχητεινηαβερσ δαζυ ερηαλτεν.
� Σονστιγε Ρεχητε �  ∆ιε Λιζενζ ηατ κεινερλει Εινφλυσσ αυφ διε φολγενδεν Ρεχητε:

� ∆ιε γεσετζλιχηεν Σχηρανκεν δεσ Υρηεβερρεχητσ υνδ σονστιγεν Βεφυγνισσε ζυρ πριϖατεν Νυτζυνγ;
� ∆ασ Υρηεβερπερσ�νλιχηκειτσρεχητ δεσ Ρεχητεινηαβερσ;
� Ρεχητε ανδερερ Περσονεν, εντωεδερ αµ Λιζενζγεγενστανδ σελβερ οδερ βεζ�γλιχη σεινερ ςερωενδυνγ, ζυµ Βεισπιελ Περσ�νλιχηκειτσρεχητε αβγεβιλδετερ Περσονεν.

� Ηινωεισ �  Ιµ Φαλλε εινερ ςερβρειτυνγ µ�σσεν Σιε ανδερεν αλλε Λιζενζβεδινγυνγεν µιττειλεν, διε φ�ρ διεσεσ Ωερκ γελτεν. Αµ εινφαχηστεν ιστ εσ, αν εντσπρεχηενδερ Στελλε εινεν Λινκ αυφ ηττπ:/ / χρεατιϖεχοµµονσ. οργ/ λιχενσεσ/
βψ−σα/ 3. 0/ δεεδ. δε εινζυβινδεν.

Ηαφτυνγσβεσχηρ�νκυνγ
∆ιε �Χοµµονσ ∆εεδ� ιστ κειν Λιζενζϖερτραγ. Σιε ιστ λεδιγλιχη ειν Ρεφερενζτεξτ, δερ δεν ζυγρυνδελιεγενδεν Λιζενζϖερτραγ �βερσιχητλιχη υνδ ιν αλλγεµεινϖερστ�νδλιχηερ Σπραχηε, αβερ αυχη σταρκ ϖερεινφαχητ ωιεδεργιβτ. ∆ιε ∆εεδ σελβστ
εντφαλτετ κεινε ϕυριστισχηε Ωιρκυνγ υνδ ερσχηειντ ιµ ειγεντλιχηεν Λιζενζϖερτραγ νιχητ.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε
ςερσιον 1.2, Νοϖεµβερ 2002

Χοπψριγητ (Χ) 2000,2001,2002 Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον, Ινχ.

51 Φρανκλιν Στ, Φιφτη Φλοορ, Βοστον, ΜΑ 02110−1301 ΥΣΑ

Εϖερψονε ισ περµιττεδ το χοπψ ανδ διστριβυτε ϖερβατιµ χοπιεσ

οφ τηισ λιχενσε δοχυµεντ, βυτ χηανγινγ ιτ ισ νοτ αλλοωεδ.

0. ΠΡΕΑΜΒΛΕ
Τηε πυρποσε οφ τηισ Λιχενσε ισ το µακε α µανυαλ, τεξτβοοκ, ορ οτηερ φυνχτιοναλ ανδ υσεφυλ δοχυµεντ ∀φρεε∀ ιν τηε σενσε οφ φρεεδοµ: το ασσυρε εϖερψονε τηε εφφεχτιϖε φρεεδοµ το χοπψ ανδ ρεδιστριβυτε ιτ, ωιτη ορ ωιτηουτ µοδιφψινγ ιτ,
ειτηερ χοµµερχιαλλψ ορ νονχοµµερχιαλλψ. Σεχονδαριλψ, τηισ Λιχενσε πρεσερϖεσ φορ τηε αυτηορ ανδ πυβλισηερ α ωαψ το γετ χρεδιτ φορ τηειρ ωορκ, ωηιλε νοτ βεινγ χονσιδερεδ ρεσπονσιβλε φορ µοδιφιχατιονσ µαδε βψ οτηερσ.
Τηισ Λιχενσε ισ α κινδ οφ ∀χοπψλεφτ∀, ωηιχη µεανσ τηατ δεριϖατιϖε ωορκσ οφ τηε δοχυµεντ µυστ τηεµσελϖεσ βε φρεε ιν τηε σαµε σενσε. Ιτ χοµπλεµεντσ τηε ΓΝΥ Γενεραλ Πυβλιχ Λιχενσε, ωηιχη ισ α χοπψλεφτ λιχενσε δεσιγνεδ φορ φρεε
σοφτωαρε.
Ωε ηαϖε δεσιγνεδ τηισ Λιχενσε ιν ορδερ το υσε ιτ φορ µανυαλσ φορ φρεε σοφτωαρε, βεχαυσε φρεε σοφτωαρε νεεδσ φρεε δοχυµεντατιον: α φρεε προγραµ σηουλδ χοµε ωιτη µανυαλσ προϖιδινγ τηε σαµε φρεεδοµσ τηατ τηε σοφτωαρε δοεσ. Βυτ τηισ
Λιχενσε ισ νοτ λιµιτεδ το σοφτωαρε µανυαλσ; ιτ χαν βε υσεδ φορ ανψ τεξτυαλ ωορκ, ρεγαρδλεσσ οφ συβϕεχτ µαττερ ορ ωηετηερ ιτ ισ πυβλισηεδ ασ α πριντεδ βοοκ. Ωε ρεχοµµενδ τηισ Λιχενσε πρινχιπαλλψ φορ ωορκσ ωηοσε πυρποσε ισ ινστρυχτιον ορ
ρεφερενχε.

1. ΑΠΠΛΙΧΑΒΙΛΙΤΨ ΑΝ∆ ∆ΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ
Τηισ Λιχενσε αππλιεσ το ανψ µανυαλ ορ οτηερ ωορκ, ιν ανψ µεδιυµ, τηατ χονταινσ α νοτιχε πλαχεδ βψ τηε χοπψριγητ ηολδερ σαψινγ ιτ χαν βε διστριβυτεδ υνδερ τηε τερµσ οφ τηισ Λιχενσε. Συχη α νοτιχε γραντσ α ωορλδ−ωιδε, ροψαλτψ−φρεε
λιχενσε, υνλιµιτεδ ιν δυρατιον, το υσε τηατ ωορκ υνδερ τηε χονδιτιονσ στατεδ ηερειν. Τηε ∀∆οχυµεντ∀, βελοω, ρεφερσ το ανψ συχη µανυαλ ορ ωορκ. Ανψ µεµβερ οφ τηε πυβλιχ ισ α λιχενσεε, ανδ ισ αδδρεσσεδ ασ ∀ψου∀. Ψου αχχεπτ τηε λιχενσε
ιφ ψου χοπψ, µοδιφψ ορ διστριβυτε τηε ωορκ ιν α ωαψ ρεθυιρινγ περµισσιον υνδερ χοπψριγητ λαω.
Α ∀Μοδιφιεδ ςερσιον∀ οφ τηε ∆οχυµεντ µεανσ ανψ ωορκ χονταινινγ τηε ∆οχυµεντ ορ α πορτιον οφ ιτ, ειτηερ χοπιεδ ϖερβατιµ, ορ ωιτη µοδιφιχατιονσ ανδ/ορ τρανσλατεδ ιντο ανοτηερ λανγυαγε.
Α ∀Σεχονδαρψ Σεχτιον∀ ισ α ναµεδ αππενδιξ ορ α φροντ−µαττερ σεχτιον οφ τηε ∆οχυµεντ τηατ δεαλσ εξχλυσιϖελψ ωιτη τηε ρελατιονσηιπ οφ τηε πυβλισηερσ ορ αυτηορσ οφ τηε ∆οχυµεντ το τηε ∆οχυµεντ∋σ οϖεραλλ συβϕεχτ (ορ το ρελατεδ µαττερσ)
ανδ χονταινσ νοτηινγ τηατ χουλδ φαλλ διρεχτλψ ωιτηιν τηατ οϖεραλλ συβϕεχτ. (Τηυσ, ιφ τηε ∆οχυµεντ ισ ιν παρτ α τεξτβοοκ οφ µατηεµατιχσ, α Σεχονδαρψ Σεχτιον µαψ νοτ εξπλαιν ανψ µατηεµατιχσ.) Τηε ρελατιονσηιπ χουλδ βε α µαττερ οφ
ηιστοριχαλ χοννεχτιον ωιτη τηε συβϕεχτ ορ ωιτη ρελατεδ µαττερσ, ορ οφ λεγαλ, χοµµερχιαλ, πηιλοσοπηιχαλ, ετηιχαλ ορ πολιτιχαλ ποσιτιον ρεγαρδινγ τηεµ.
Τηε ∀Ινϖαριαντ Σεχτιονσ∀ αρε χερταιν Σεχονδαρψ Σεχτιονσ ωηοσε τιτλεσ αρε δεσιγνατεδ, ασ βεινγ τηοσε οφ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ, ιν τηε νοτιχε τηατ σαψσ τηατ τηε ∆οχυµεντ ισ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε. Ιφ α σεχτιον δοεσ νοτ φιτ τηε αβοϖε
δεφινιτιον οφ Σεχονδαρψ τηεν ιτ ισ νοτ αλλοωεδ το βε δεσιγνατεδ ασ Ινϖαριαντ. Τηε ∆οχυµεντ µαψ χονταιν ζερο Ινϖαριαντ Σεχτιονσ. Ιφ τηε ∆οχυµεντ δοεσ νοτ ιδεντιφψ ανψ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ τηεν τηερε αρε νονε.
Τηε ∀Χοϖερ Τεξτσ∀ αρε χερταιν σηορτ πασσαγεσ οφ τεξτ τηατ αρε λιστεδ, ασ Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ ορ Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ, ιν τηε νοτιχε τηατ σαψσ τηατ τηε ∆οχυµεντ ισ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε. Α Φροντ−Χοϖερ Τεξτ µαψ βε ατ µοστ 5 ωορδσ, ανδ α
Βαχκ−Χοϖερ Τεξτ µαψ βε ατ µοστ 25 ωορδσ.
Α ∀Τρανσπαρεντ∀ χοπψ οφ τηε ∆οχυµεντ µεανσ α µαχηινε−ρεαδαβλε χοπψ, ρεπρεσεντεδ ιν α φορµατ ωηοσε σπεχιφιχατιον ισ αϖαιλαβλε το τηε γενεραλ πυβλιχ, τηατ ισ συιταβλε φορ ρεϖισινγ τηε δοχυµεντ στραιγητφορωαρδλψ ωιτη γενεριχ τεξτ εδιτορσ
ορ (φορ ιµαγεσ χοµποσεδ οφ πιξελσ) γενεριχ παιντ προγραµσ ορ (φορ δραωινγσ) σοµε ωιδελψ αϖαιλαβλε δραωινγ εδιτορ, ανδ τηατ ισ συιταβλε φορ ινπυτ το τεξτ φορµαττερσ ορ φορ αυτοµατιχ τρανσλατιον το α ϖαριετψ οφ φορµατσ συιταβλε φορ ινπυτ το
τεξτ φορµαττερσ. Α χοπψ µαδε ιν αν οτηερωισε Τρανσπαρεντ φιλε φορµατ ωηοσε µαρκυπ, ορ αβσενχε οφ µαρκυπ, ηασ βεεν αρρανγεδ το τηωαρτ ορ δισχουραγε συβσεθυεντ µοδιφιχατιον βψ ρεαδερσ ισ νοτ Τρανσπαρεντ. Αν ιµαγε φορµατ ισ νοτ
Τρανσπαρεντ ιφ υσεδ φορ ανψ συβσταντιαλ αµουντ οφ τεξτ. Α χοπψ τηατ ισ νοτ ∀Τρανσπαρεντ∀ ισ χαλλεδ ∀Οπαθυε∀.
Εξαµπλεσ οφ συιταβλε φορµατσ φορ Τρανσπαρεντ χοπιεσ ινχλυδε πλαιν ΑΣΧΙΙ ωιτηουτ µαρκυπ, Τεξινφο ινπυτ φορµατ, ΛαΤεΞ ινπυτ φορµατ, ΣΓΜΛ ορ ΞΜΛ υσινγ α πυβλιχλψ αϖαιλαβλε ∆Τ∆, ανδ στανδαρδ−χονφορµινγ σιµπλε ΗΤΜΛ,
ΠοστΣχριπτ ορ Π∆Φ δεσιγνεδ φορ ηυµαν µοδιφιχατιον. Εξαµπλεσ οφ τρανσπαρεντ ιµαγε φορµατσ ινχλυδε ΠΝΓ, ΞΧΦ ανδ ϑΠΓ. Οπαθυε φορµατσ ινχλυδε προπριεταρψ φορµατσ τηατ χαν βε ρεαδ ανδ εδιτεδ ονλψ βψ προπριεταρψ ωορδ προχεσσορσ,
ΣΓΜΛ ορ ΞΜΛ φορ ωηιχη τηε ∆Τ∆ ανδ/ορ προχεσσινγ τοολσ αρε νοτ γενεραλλψ αϖαιλαβλε, ανδ τηε µαχηινε−γενερατεδ ΗΤΜΛ, ΠοστΣχριπτ ορ Π∆Φ προδυχεδ βψ σοµε ωορδ προχεσσορσ φορ ουτπυτ πυρποσεσ ονλψ.
Τηε ∀Τιτλε Παγε∀ µεανσ, φορ α πριντεδ βοοκ, τηε τιτλε παγε ιτσελφ, πλυσ συχη φολλοωινγ παγεσ ασ αρε νεεδεδ το ηολδ, λεγιβλψ, τηε µατεριαλ τηισ Λιχενσε ρεθυιρεσ το αππεαρ ιν τηε τιτλε παγε. Φορ ωορκσ ιν φορµατσ ωηιχη δο νοτ ηαϖε ανψ τιτλε
παγε ασ συχη, ∀Τιτλε Παγε∀ µεανσ τηε τεξτ νεαρ τηε µοστ προµινεντ αππεαρανχε οφ τηε ωορκ∋σ τιτλε, πρεχεδινγ τηε βεγιννινγ οφ τηε βοδψ οφ τηε τεξτ.
Α σεχτιον ∀Εντιτλεδ ΞΨΖ∀ µεανσ α ναµεδ συβυνιτ οφ τηε ∆οχυµεντ ωηοσε τιτλε ειτηερ ισ πρεχισελψ ΞΨΖ ορ χονταινσ ΞΨΖ ιν παρεντηεσεσ φολλοωινγ τεξτ τηατ τρανσλατεσ ΞΨΖ ιν ανοτηερ λανγυαγε. (Ηερε ΞΨΖ στανδσ φορ α σπεχιφιχ σεχτιον
ναµε µεντιονεδ βελοω, συχη ασ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀, ∀∆εδιχατιονσ∀, ∀Ενδορσεµεντσ∀, ορ ∀Ηιστορψ∀.) Το ∀Πρεσερϖε τηε Τιτλε∀ οφ συχη α σεχτιον ωηεν ψου µοδιφψ τηε ∆οχυµεντ µεανσ τηατ ιτ ρεµαινσ α σεχτιον ∀Εντιτλεδ ΞΨΖ∀ αχχορδινγ
το τηισ δεφινιτιον.
Τηε ∆οχυµεντ µαψ ινχλυδε Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ νεξτ το τηε νοτιχε ωηιχη στατεσ τηατ τηισ Λιχενσε αππλιεσ το τηε ∆οχυµεντ. Τηεσε Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ αρε χονσιδερεδ το βε ινχλυδεδ βψ ρεφερενχε ιν τηισ Λιχενσε, βυτ ονλψ ασ ρεγαρδσ
δισχλαιµινγ ωαρραντιεσ: ανψ οτηερ ιµπλιχατιον τηατ τηεσε Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ µαψ ηαϖε ισ ϖοιδ ανδ ηασ νο εφφεχτ ον τηε µεανινγ οφ τηισ Λιχενσε.

2. ςΕΡΒΑΤΙΜ ΧΟΠΨΙΝΓ
Ψου µαψ χοπψ ανδ διστριβυτε τηε ∆οχυµεντ ιν ανψ µεδιυµ, ειτηερ χοµµερχιαλλψ ορ νονχοµµερχιαλλψ, προϖιδεδ τηατ τηισ Λιχενσε, τηε χοπψριγητ νοτιχεσ, ανδ τηε λιχενσε νοτιχε σαψινγ τηισ Λιχενσε αππλιεσ το τηε ∆οχυµεντ αρε ρεπροδυχεδ
ιν αλλ χοπιεσ, ανδ τηατ ψου αδδ νο οτηερ χονδιτιονσ ωηατσοεϖερ το τηοσε οφ τηισ Λιχενσε. Ψου µαψ νοτ υσε τεχηνιχαλ µεασυρεσ το οβστρυχτ ορ χοντρολ τηε ρεαδινγ ορ φυρτηερ χοπψινγ οφ τηε χοπιεσ ψου µακε ορ διστριβυτε. Ηοωεϖερ, ψου µαψ
αχχεπτ χοµπενσατιον ιν εξχηανγε φορ χοπιεσ. Ιφ ψου διστριβυτε α λαργε ενουγη νυµβερ οφ χοπιεσ ψου µυστ αλσο φολλοω τηε χονδιτιονσ ιν σεχτιον 3.
Ψου µαψ αλσο λενδ χοπιεσ, υνδερ τηε σαµε χονδιτιονσ στατεδ αβοϖε, ανδ ψου µαψ πυβλιχλψ δισπλαψ χοπιεσ.

3. ΧΟΠΨΙΝΓ ΙΝ ΘΥΑΝΤΙΤΨ
Ιφ ψου πυβλιση πριντεδ χοπιεσ (ορ χοπιεσ ιν µεδια τηατ χοµµονλψ ηαϖε πριντεδ χοϖερσ) οφ τηε ∆οχυµεντ, νυµβερινγ µορε τηαν 100, ανδ τηε ∆οχυµεντ∋σ λιχενσε νοτιχε ρεθυιρεσ Χοϖερ Τεξτσ, ψου µυστ ενχλοσε τηε χοπιεσ ιν χοϖερσ τηατ
χαρρψ, χλεαρλψ ανδ λεγιβλψ, αλλ τηεσε Χοϖερ Τεξτσ: Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ ον τηε φροντ χοϖερ, ανδ Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ ον τηε βαχκ χοϖερ. Βοτη χοϖερσ µυστ αλσο χλεαρλψ ανδ λεγιβλψ ιδεντιφψ ψου ασ τηε πυβλισηερ οφ τηεσε χοπιεσ. Τηε φροντ χοϖερ
µυστ πρεσεντ τηε φυλλ τιτλε ωιτη αλλ ωορδσ οφ τηε τιτλε εθυαλλψ προµινεντ ανδ ϖισιβλε. Ψου µαψ αδδ οτηερ µατεριαλ ον τηε χοϖερσ ιν αδδιτιον. Χοπψινγ ωιτη χηανγεσ λιµιτεδ το τηε χοϖερσ, ασ λονγ ασ τηεψ πρεσερϖε τηε τιτλε οφ τηε ∆οχυµεντ
ανδ σατισφψ τηεσε χονδιτιονσ, χαν βε τρεατεδ ασ ϖερβατιµ χοπψινγ ιν οτηερ ρεσπεχτσ.
Ιφ τηε ρεθυιρεδ τεξτσ φορ ειτηερ χοϖερ αρε τοο ϖολυµινουσ το φιτ λεγιβλψ, ψου σηουλδ πυτ τηε φιρστ ονεσ λιστεδ (ασ µανψ ασ φιτ ρεασοναβλψ) ον τηε αχτυαλ χοϖερ, ανδ χοντινυε τηε ρεστ οντο αδϕαχεντ παγεσ.
Ιφ ψου πυβλιση ορ διστριβυτε Οπαθυε χοπιεσ οφ τηε ∆οχυµεντ νυµβερινγ µορε τηαν 100, ψου µυστ ειτηερ ινχλυδε α µαχηινε−ρεαδαβλε Τρανσπαρεντ χοπψ αλονγ ωιτη εαχη Οπαθυε χοπψ, ορ στατε ιν ορ ωιτη εαχη Οπαθυε χοπψ α
χοµπυτερ−νετωορκ λοχατιον φροµ ωηιχη τηε γενεραλ νετωορκ−υσινγ πυβλιχ ηασ αχχεσσ το δοωνλοαδ υσινγ πυβλιχ−στανδαρδ νετωορκ προτοχολσ α χοµπλετε Τρανσπαρεντ χοπψ οφ τηε ∆οχυµεντ, φρεε οφ αδδεδ µατεριαλ. Ιφ ψου υσε τηε λαττερ
οπτιον, ψου µυστ τακε ρεασοναβλψ πρυδεντ στεπσ, ωηεν ψου βεγιν διστριβυτιον οφ Οπαθυε χοπιεσ ιν θυαντιτψ, το ενσυρε τηατ τηισ Τρανσπαρεντ χοπψ ωιλλ ρεµαιν τηυσ αχχεσσιβλε ατ τηε στατεδ λοχατιον υντιλ ατ λεαστ ονε ψεαρ αφτερ τηε λαστ τιµε
ψου διστριβυτε αν Οπαθυε χοπψ (διρεχτλψ ορ τηρουγη ψουρ αγεντσ ορ ρεταιλερσ) οφ τηατ εδιτιον το τηε πυβλιχ.
Ιτ ισ ρεθυεστεδ, βυτ νοτ ρεθυιρεδ, τηατ ψου χονταχτ τηε αυτηορσ οφ τηε ∆οχυµεντ ωελλ βεφορε ρεδιστριβυτινγ ανψ λαργε νυµβερ οφ χοπιεσ, το γιϖε τηεµ α χηανχε το προϖιδε ψου ωιτη αν υπδατεδ ϖερσιον οφ τηε ∆οχυµεντ.

4. ΜΟ∆ΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
Ψου µαψ χοπψ ανδ διστριβυτε α Μοδιφιεδ ςερσιον οφ τηε ∆οχυµεντ υνδερ τηε χονδιτιονσ οφ σεχτιονσ 2 ανδ 3 αβοϖε, προϖιδεδ τηατ ψου ρελεασε τηε Μοδιφιεδ ςερσιον υνδερ πρεχισελψ τηισ Λιχενσε, ωιτη τηε Μοδιφιεδ ςερσιον φιλλινγ τηε ρολε
οφ τηε ∆οχυµεντ, τηυσ λιχενσινγ διστριβυτιον ανδ µοδιφιχατιον οφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον το ωηοεϖερ ποσσεσσεσ α χοπψ οφ ιτ. Ιν αδδιτιον, ψου µυστ δο τηεσε τηινγσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον:

� Α. Υσε ιν τηε Τιτλε Παγε (ανδ ον τηε χοϖερσ, ιφ ανψ) α τιτλε διστινχτ φροµ τηατ οφ τηε ∆οχυµεντ, ανδ φροµ τηοσε οφ πρεϖιουσ ϖερσιονσ (ωηιχη σηουλδ, ιφ τηερε ωερε ανψ, βε λιστεδ ιν τηε Ηιστορψ σεχτιον οφ τηε ∆οχυµεντ). Ψου µαψ υσε
τηε σαµε τιτλε ασ α πρεϖιουσ ϖερσιον ιφ τηε οριγιναλ πυβλισηερ οφ τηατ ϖερσιον γιϖεσ περµισσιον.

� Β. Λιστ ον τηε Τιτλε Παγε, ασ αυτηορσ, ονε ορ µορε περσονσ ορ εντιτιεσ ρεσπονσιβλε φορ αυτηορσηιπ οφ τηε µοδιφιχατιονσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον, τογετηερ ωιτη ατ λεαστ φιϖε οφ τηε πρινχιπαλ αυτηορσ οφ τηε ∆οχυµεντ (αλλ οφ ιτσ πρινχιπαλ
αυτηορσ, ιφ ιτ ηασ φεωερ τηαν φιϖε), υνλεσσ τηεψ ρελεασε ψου φροµ τηισ ρεθυιρεµεντ.

� Χ. Στατε ον τηε Τιτλε παγε τηε ναµε οφ τηε πυβλισηερ οφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον, ασ τηε πυβλισηερ.
� ∆. Πρεσερϖε αλλ τηε χοπψριγητ νοτιχεσ οφ τηε ∆οχυµεντ.
� Ε. Αδδ αν αππροπριατε χοπψριγητ νοτιχε φορ ψουρ µοδιφιχατιονσ αδϕαχεντ το τηε οτηερ χοπψριγητ νοτιχεσ.
� Φ. Ινχλυδε, ιµµεδιατελψ αφτερ τηε χοπψριγητ νοτιχεσ, α λιχενσε νοτιχε γιϖινγ τηε πυβλιχ περµισσιον το υσε τηε Μοδιφιεδ ςερσιον υνδερ τηε τερµσ οφ τηισ Λιχενσε, ιν τηε φορµ σηοων ιν τηε Αδδενδυµ βελοω.
� Γ. Πρεσερϖε ιν τηατ λιχενσε νοτιχε τηε φυλλ λιστσ οφ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ανδ ρεθυιρεδ Χοϖερ Τεξτσ γιϖεν ιν τηε ∆οχυµεντ∋σ λιχενσε νοτιχε.
� Η. Ινχλυδε αν υναλτερεδ χοπψ οφ τηισ Λιχενσε.
� Ι. Πρεσερϖε τηε σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ηιστορψ∀, Πρεσερϖε ιτσ Τιτλε, ανδ αδδ το ιτ αν ιτεµ στατινγ ατ λεαστ τηε τιτλε, ψεαρ, νεω αυτηορσ, ανδ πυβλισηερ οφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον ασ γιϖεν ον τηε Τιτλε Παγε. Ιφ τηερε ισ νο σεχτιον Εντιτλεδ

∀Ηιστορψ∀ ιν τηε ∆οχυµεντ, χρεατε ονε στατινγ τηε τιτλε, ψεαρ, αυτηορσ, ανδ πυβλισηερ οφ τηε ∆οχυµεντ ασ γιϖεν ον ιτσ Τιτλε Παγε, τηεν αδδ αν ιτεµ δεσχριβινγ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον ασ στατεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεντενχε.
� ϑ. Πρεσερϖε τηε νετωορκ λοχατιον, ιφ ανψ, γιϖεν ιν τηε ∆οχυµεντ φορ πυβλιχ αχχεσσ το α Τρανσπαρεντ χοπψ οφ τηε ∆οχυµεντ, ανδ λικεωισε τηε νετωορκ λοχατιονσ γιϖεν ιν τηε ∆οχυµεντ φορ πρεϖιουσ ϖερσιονσ ιτ ωασ βασεδ ον. Τηεσε

µαψ βε πλαχεδ ιν τηε ∀Ηιστορψ∀ σεχτιον. Ψου µαψ οµιτ α νετωορκ λοχατιον φορ α ωορκ τηατ ωασ πυβλισηεδ ατ λεαστ φουρ ψεαρσ βεφορε τηε ∆οχυµεντ ιτσελφ, ορ ιφ τηε οριγιναλ πυβλισηερ οφ τηε ϖερσιον ιτ ρεφερσ το γιϖεσ περµισσιον.
� Κ. Φορ ανψ σεχτιον Εντιτλεδ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀ ορ ∀∆εδιχατιονσ∀, Πρεσερϖε τηε Τιτλε οφ τηε σεχτιον, ανδ πρεσερϖε ιν τηε σεχτιον αλλ τηε συβστανχε ανδ τονε οφ εαχη οφ τηε χοντριβυτορ αχκνοωλεδγεµεντσ ανδ/ορ δεδιχατιονσ γιϖεν

τηερειν.
� Λ. Πρεσερϖε αλλ τηε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ οφ τηε ∆οχυµεντ, υναλτερεδ ιν τηειρ τεξτ ανδ ιν τηειρ τιτλεσ. Σεχτιον νυµβερσ ορ τηε εθυιϖαλεντ αρε νοτ χονσιδερεδ παρτ οφ τηε σεχτιον τιτλεσ.
� Μ. ∆ελετε ανψ σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀. Συχη α σεχτιον µαψ νοτ βε ινχλυδεδ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον.
� Ν. ∆ο νοτ ρετιτλε ανψ εξιστινγ σεχτιον το βε Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀ ορ το χονφλιχτ ιν τιτλε ωιτη ανψ Ινϖαριαντ Σεχτιον.
� Ο. Πρεσερϖε ανψ Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ.
Ιφ τηε Μοδιφιεδ ςερσιον ινχλυδεσ νεω φροντ−µαττερ σεχτιονσ ορ αππενδιχεσ τηατ θυαλιφψ ασ Σεχονδαρψ Σεχτιονσ ανδ χονταιν νο µατεριαλ χοπιεδ φροµ τηε ∆οχυµεντ, ψου µαψ ατ ψουρ οπτιον δεσιγνατε σοµε ορ αλλ οφ τηεσε σεχτιονσ ασ
ινϖαριαντ. Το δο τηισ, αδδ τηειρ τιτλεσ το τηε λιστ οφ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον∋σ λιχενσε νοτιχε. Τηεσε τιτλεσ µυστ βε διστινχτ φροµ ανψ οτηερ σεχτιον τιτλεσ.
Ψου µαψ αδδ α σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀, προϖιδεδ ιτ χονταινσ νοτηινγ βυτ ενδορσεµεντσ οφ ψουρ Μοδιφιεδ ςερσιον βψ ϖαριουσ παρτιεσ−−φορ εξαµπλε, στατεµεντσ οφ πεερ ρεϖιεω ορ τηατ τηε τεξτ ηασ βεεν αππροϖεδ βψ αν οργανιζατιον
ασ τηε αυτηοριτατιϖε δεφινιτιον οφ α στανδαρδ.
Ψου µαψ αδδ α πασσαγε οφ υπ το φιϖε ωορδσ ασ α Φροντ−Χοϖερ Τεξτ, ανδ α πασσαγε οφ υπ το 25 ωορδσ ασ α Βαχκ−Χοϖερ Τεξτ, το τηε ενδ οφ τηε λιστ οφ Χοϖερ Τεξτσ ιν τηε Μοδιφιεδ ςερσιον. Ονλψ ονε πασσαγε οφ Φροντ−Χοϖερ Τεξτ ανδ ονε οφ
Βαχκ−Χοϖερ Τεξτ µαψ βε αδδεδ βψ (ορ τηρουγη αρρανγεµεντσ µαδε βψ) ανψ ονε εντιτψ. Ιφ τηε ∆οχυµεντ αλρεαδψ ινχλυδεσ α χοϖερ τεξτ φορ τηε σαµε χοϖερ, πρεϖιουσλψ αδδεδ βψ ψου ορ βψ αρρανγεµεντ µαδε βψ τηε σαµε εντιτψ ψου αρε
αχτινγ ον βεηαλφ οφ, ψου µαψ νοτ αδδ ανοτηερ; βυτ ψου µαψ ρεπλαχε τηε ολδ ονε, ον εξπλιχιτ περµισσιον φροµ τηε πρεϖιουσ πυβλισηερ τηατ αδδεδ τηε ολδ ονε.
Τηε αυτηορ(σ) ανδ πυβλισηερ(σ) οφ τηε ∆οχυµεντ δο νοτ βψ τηισ Λιχενσε γιϖε περµισσιον το υσε τηειρ ναµεσ φορ πυβλιχιτψ φορ ορ το ασσερτ ορ ιµπλψ ενδορσεµεντ οφ ανψ Μοδιφιεδ ςερσιον.

5. ΧΟΜΒΙΝΙΝΓ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ
Ψου µαψ χοµβινε τηε ∆οχυµεντ ωιτη οτηερ δοχυµεντσ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε, υνδερ τηε τερµσ δεφινεδ ιν σεχτιον 4 αβοϖε φορ µοδιφιεδ ϖερσιονσ, προϖιδεδ τηατ ψου ινχλυδε ιν τηε χοµβινατιον αλλ οφ τηε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ οφ αλλ οφ
τηε οριγιναλ δοχυµεντσ, υνµοδιφιεδ, ανδ λιστ τηεµ αλλ ασ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ οφ ψουρ χοµβινεδ ωορκ ιν ιτσ λιχενσε νοτιχε, ανδ τηατ ψου πρεσερϖε αλλ τηειρ Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ.
Τηε χοµβινεδ ωορκ νεεδ ονλψ χονταιν ονε χοπψ οφ τηισ Λιχενσε, ανδ µυλτιπλε ιδεντιχαλ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ µαψ βε ρεπλαχεδ ωιτη α σινγλε χοπψ. Ιφ τηερε αρε µυλτιπλε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ωιτη τηε σαµε ναµε βυτ διφφερεντ χοντεντσ, µακε τηε
τιτλε οφ εαχη συχη σεχτιον υνιθυε βψ αδδινγ ατ τηε ενδ οφ ιτ, ιν παρεντηεσεσ, τηε ναµε οφ τηε οριγιναλ αυτηορ ορ πυβλισηερ οφ τηατ σεχτιον ιφ κνοων, ορ ελσε α υνιθυε νυµβερ. Μακε τηε σαµε αδϕυστµεντ το τηε σεχτιον τιτλεσ ιν τηε λιστ οφ
Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ιν τηε λιχενσε νοτιχε οφ τηε χοµβινεδ ωορκ.
Ιν τηε χοµβινατιον, ψου µυστ χοµβινε ανψ σεχτιονσ Εντιτλεδ ∀Ηιστορψ∀ ιν τηε ϖαριουσ οριγιναλ δοχυµεντσ, φορµινγ ονε σεχτιον Εντιτλεδ ∀Ηιστορψ∀; λικεωισε χοµβινε ανψ σεχτιονσ Εντιτλεδ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀, ανδ ανψ σεχτιονσ Εντιτλεδ
∀∆εδιχατιονσ∀. Ψου µυστ δελετε αλλ σεχτιονσ Εντιτλεδ ∀Ενδορσεµεντσ∀.

6. ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ ΟΦ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ
Ψου µαψ µακε α χολλεχτιον χονσιστινγ οφ τηε ∆οχυµεντ ανδ οτηερ δοχυµεντσ ρελεασεδ υνδερ τηισ Λιχενσε, ανδ ρεπλαχε τηε ινδιϖιδυαλ χοπιεσ οφ τηισ Λιχενσε ιν τηε ϖαριουσ δοχυµεντσ ωιτη α σινγλε χοπψ τηατ ισ ινχλυδεδ ιν τηε χολλεχτιον,
προϖιδεδ τηατ ψου φολλοω τηε ρυλεσ οφ τηισ Λιχενσε φορ ϖερβατιµ χοπψινγ οφ εαχη οφ τηε δοχυµεντσ ιν αλλ οτηερ ρεσπεχτσ.
Ψου µαψ εξτραχτ α σινγλε δοχυµεντ φροµ συχη α χολλεχτιον, ανδ διστριβυτε ιτ ινδιϖιδυαλλψ υνδερ τηισ Λιχενσε, προϖιδεδ ψου ινσερτ α χοπψ οφ τηισ Λιχενσε ιντο τηε εξτραχτεδ δοχυµεντ, ανδ φολλοω τηισ Λιχενσε ιν αλλ οτηερ ρεσπεχτσ ρεγαρδινγ
ϖερβατιµ χοπψινγ οφ τηατ δοχυµεντ.

7. ΑΓΓΡΕΓΑΤΙΟΝ ΩΙΤΗ ΙΝ∆ΕΠΕΝ∆ΕΝΤ ΩΟΡΚΣ
Α χοµπιλατιον οφ τηε ∆οχυµεντ ορ ιτσ δεριϖατιϖεσ ωιτη οτηερ σεπαρατε ανδ ινδεπενδεντ δοχυµεντσ ορ ωορκσ, ιν ορ ον α ϖολυµε οφ α στοραγε ορ διστριβυτιον µεδιυµ, ισ χαλλεδ αν ∀αγγρεγατε∀ ιφ τηε χοπψριγητ ρεσυλτινγ φροµ τηε χοµπιλατιον
ισ νοτ υσεδ το λιµιτ τηε λεγαλ ριγητσ οφ τηε χοµπιλατιον∋σ υσερσ βεψονδ ωηατ τηε ινδιϖιδυαλ ωορκσ περµιτ. Ωηεν τηε ∆οχυµεντ ισ ινχλυδεδ ιν αν αγγρεγατε, τηισ Λιχενσε δοεσ νοτ αππλψ το τηε οτηερ ωορκσ ιν τηε αγγρεγατε ωηιχη αρε νοτ
τηεµσελϖεσ δεριϖατιϖε ωορκσ οφ τηε ∆οχυµεντ.
Ιφ τηε Χοϖερ Τεξτ ρεθυιρεµεντ οφ σεχτιον 3 ισ αππλιχαβλε το τηεσε χοπιεσ οφ τηε ∆οχυµεντ, τηεν ιφ τηε ∆οχυµεντ ισ λεσσ τηαν ονε ηαλφ οφ τηε εντιρε αγγρεγατε, τηε ∆οχυµεντ∋σ Χοϖερ Τεξτσ µαψ βε πλαχεδ ον χοϖερσ τηατ βραχκετ τηε
∆οχυµεντ ωιτηιν τηε αγγρεγατε, ορ τηε ελεχτρονιχ εθυιϖαλεντ οφ χοϖερσ ιφ τηε ∆οχυµεντ ισ ιν ελεχτρονιχ φορµ. Οτηερωισε τηεψ µυστ αππεαρ ον πριντεδ χοϖερσ τηατ βραχκετ τηε ωηολε αγγρεγατε.

8. ΤΡΑΝΣΛΑΤΙΟΝ
Τρανσλατιον ισ χονσιδερεδ α κινδ οφ µοδιφιχατιον, σο ψου µαψ διστριβυτε τρανσλατιονσ οφ τηε ∆οχυµεντ υνδερ τηε τερµσ οφ σεχτιον 4. Ρεπλαχινγ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ωιτη τρανσλατιονσ ρεθυιρεσ σπεχιαλ περµισσιον φροµ τηειρ χοπψριγητ ηολδερσ,
βυτ ψου µαψ ινχλυδε τρανσλατιονσ οφ σοµε ορ αλλ Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ιν αδδιτιον το τηε οριγιναλ ϖερσιονσ οφ τηεσε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ. Ψου µαψ ινχλυδε α τρανσλατιον οφ τηισ Λιχενσε, ανδ αλλ τηε λιχενσε νοτιχεσ ιν τηε ∆οχυµεντ, ανδ ανψ
Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερσ, προϖιδεδ τηατ ψου αλσο ινχλυδε τηε οριγιναλ Ενγλιση ϖερσιον οφ τηισ Λιχενσε ανδ τηε οριγιναλ ϖερσιονσ οφ τηοσε νοτιχεσ ανδ δισχλαιµερσ. Ιν χασε οφ α δισαγρεεµεντ βετωεεν τηε τρανσλατιον ανδ τηε οριγιναλ ϖερσιον οφ
τηισ Λιχενσε ορ α νοτιχε ορ δισχλαιµερ, τηε οριγιναλ ϖερσιον ωιλλ πρεϖαιλ.
Ιφ α σεχτιον ιν τηε ∆οχυµεντ ισ Εντιτλεδ ∀Αχκνοωλεδγεµεντσ∀, ∀∆εδιχατιονσ∀, ορ ∀Ηιστορψ∀, τηε ρεθυιρεµεντ (σεχτιον 4) το Πρεσερϖε ιτσ Τιτλε (σεχτιον 1) ωιλλ τψπιχαλλψ ρεθυιρε χηανγινγ τηε αχτυαλ τιτλε.

9. ΤΕΡΜΙΝΑΤΙΟΝ
Ψου µαψ νοτ χοπψ, µοδιφψ, συβλιχενσε, ορ διστριβυτε τηε ∆οχυµεντ εξχεπτ ασ εξπρεσσλψ προϖιδεδ φορ υνδερ τηισ Λιχενσε. Ανψ οτηερ αττεµπτ το χοπψ, µοδιφψ, συβλιχενσε ορ διστριβυτε τηε ∆οχυµεντ ισ ϖοιδ, ανδ ωιλλ αυτοµατιχαλλψ τερµινατε
ψουρ ριγητσ υνδερ τηισ Λιχενσε. Ηοωεϖερ, παρτιεσ ωηο ηαϖε ρεχειϖεδ χοπιεσ, ορ ριγητσ, φροµ ψου υνδερ τηισ Λιχενσε ωιλλ νοτ ηαϖε τηειρ λιχενσεσ τερµινατεδ σο λονγ ασ συχη παρτιεσ ρεµαιν ιν φυλλ χοµπλιανχε.

10. ΦΥΤΥΡΕ ΡΕςΙΣΙΟΝΣ ΟΦ ΤΗΙΣ ΛΙΧΕΝΣΕ
Τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον µαψ πυβλιση νεω, ρεϖισεδ ϖερσιονσ οφ τηε ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε φροµ τιµε το τιµε. Συχη νεω ϖερσιονσ ωιλλ βε σιµιλαρ ιν σπιριτ το τηε πρεσεντ ϖερσιον, βυτ µαψ διφφερ ιν δεταιλ το αδδρεσσ νεω
προβλεµσ ορ χονχερνσ. Σεε ηττπ:/ / ωωω. γνυ. οργ/ χοπψλεφτ/ .
Εαχη ϖερσιον οφ τηε Λιχενσε ισ γιϖεν α διστινγυισηινγ ϖερσιον νυµβερ. Ιφ τηε ∆οχυµεντ σπεχιφιεσ τηατ α παρτιχυλαρ νυµβερεδ ϖερσιον οφ τηισ Λιχενσε ∀ορ ανψ λατερ ϖερσιον∀ αππλιεσ το ιτ, ψου ηαϖε τηε οπτιον οφ φολλοωινγ τηε τερµσ ανδ
χονδιτιονσ ειτηερ οφ τηατ σπεχιφιεδ ϖερσιον ορ οφ ανψ λατερ ϖερσιον τηατ ηασ βεεν πυβλισηεδ (νοτ ασ α δραφτ) βψ τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον. Ιφ τηε ∆οχυµεντ δοεσ νοτ σπεχιφψ α ϖερσιον νυµβερ οφ τηισ Λιχενσε, ψου µαψ χηοοσε ανψ ϖερσιον
εϖερ πυβλισηεδ (νοτ ασ α δραφτ) βψ τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον.

Α∆∆ΕΝ∆ΥΜ: Ηοω το υσε τηισ Λιχενσε φορ ψουρ δοχυµεντσ
Το υσε τηισ Λιχενσε ιν α δοχυµεντ ψου ηαϖε ωριττεν, ινχλυδε α χοπψ οφ τηε Λιχενσε ιν τηε δοχυµεντ ανδ πυτ τηε φολλοωινγ χοπψριγητ ανδ λιχενσε νοτιχεσ ϕυστ αφτερ τηε τιτλε παγε:

Χοπψριγητ (χ) ΨΕΑΡ ΨΟΥΡ ΝΑΜΕ.

Περµισσιον ισ γραντεδ το χοπψ, διστριβυτε ανδ/ορ µοδιφψ τηισ δοχυµεντ

υνδερ τηε τερµσ οφ τηε ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε, ςερσιον 1.2

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
http://www.gnu.org/copyleft/.


Λιζενζ 15

ορ ανψ λατερ ϖερσιον πυβλισηεδ βψ τηε Φρεε Σοφτωαρε Φουνδατιον;

ωιτη νο Ινϖαριαντ Σεχτιονσ, νο Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ, ανδ νο Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ.

Α χοπψ οφ τηε λιχενσε ισ ινχλυδεδ ιν τηε σεχτιον εντιτλεδ

∀ΓΝΥ Φρεε ∆οχυµεντατιον Λιχενσε∀.
Ιφ ψου ηαϖε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ, Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ ανδ Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ, ρεπλαχε τηε ∀ωιτη...Τεξτσ.∀ λινε ωιτη τηισ:

ωιτη τηε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ βεινγ ΛΙΣΤ ΤΗΕΙΡ ΤΙΤΛΕΣ, ωιτη τηε

Φροντ−Χοϖερ Τεξτσ βεινγ ΛΙΣΤ, ανδ ωιτη τηε Βαχκ−Χοϖερ Τεξτσ βεινγ ΛΙΣΤ.
Ιφ ψου ηαϖε Ινϖαριαντ Σεχτιονσ ωιτηουτ Χοϖερ Τεξτσ, ορ σοµε οτηερ χοµβινατιον οφ τηε τηρεε, µεργε τηοσε τωο αλτερνατιϖεσ το συιτ τηε σιτυατιον.
Ιφ ψουρ δοχυµεντ χονταινσ νοντριϖιαλ εξαµπλεσ οφ προγραµ χοδε, ωε ρεχοµµενδ ρελεασινγ τηεσε εξαµπλεσ ιν παραλλελ υνδερ ψουρ χηοιχε οφ φρεε σοφτωαρε λιχενσε, συχη ασ τηε ΓΝΥ Γενεραλ Πυβλιχ Λιχενσε, το περµιτ τηειρ υσε ιν φρεε
σοφτωαρε.
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