
Garanþia oferitã de cãtre M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi Motors comercializate prin reþeaua partenerilor autorizaþi din Romania este de 5 ani. Pentru primii 2 ani se 
acordã o garanþie fãrã limitã de parcurs, în timp ce pentru ceilalți 3 rãmași se aplicã o limitare de 150.000 km. Garanþia caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanția 
suplimentarã celei oferite de cãtre producãtorul Mitsubishi Motors este aplicabilã exclusiv în rețeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru informații detaliate privind 
condițiile de garanție vã rugãm sã consultați http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garantie

vopsea metalizatã: 200 EUR + TVA

Începând de la 11.490 EUR
(preþul include TVA)

LISTA DE PREÞURI

Space Star 1.0 ASG 5MT Inform

Space Star 1.2 5MT Invite

Space Star 1.2 6CVT Invite

Space Star 1.2 5MT Intense

Space Star 1.2 6CVT Intense

A81

A82

A82

A87

A87

Pachet 
opþiuni

9.266

10.476

11.202

11.524

12.250

Preþ fãrã TVA
Euro

Model/ Versiune

11.490

12.990

13.890

14.290

15.190

Preþ cu TVA
Euro
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MAªINÃ LA SCHIMB

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE, 
PENTRU UN CONDUS FÃRÃ GRIJI

Toate vehiculele noi Mitsubishi beneficiazã standard de garanþie completã de 5 ani sau 
maximum 150.000 km, oricare din aceste condiþii este îndeplinitã prima. Garanþia la 
perforare prin coroziune acoperã situaþiile de ruginã cu strãpungere pentru primii 12 ani, 
în funcþie de modelul achiziþionat. Fiabilitatea vehiculelor Mitsubishi este impecabilã, 
dar în eventualitatea puþin probabilã în care aveþi nevoie de ajutor, vã oferim serviciul 
MAP.

Pentru a demonstra preocuparea noastrã pentru mobilitatea dumneavoastrã ºi încrederea 
pe care o avem în fiabilitatea vehiculelor noastre, la achiziþionarea unui vehicul nou 
Mitsubishi veþi primi o cartelã MAP gratuitã, cu o perioadã de valabilitate de 3 ani. MAP 
înseamnã Mitsubishi Motors Assistance Package (pachet de asistenþã Mitsubishi Motors) 
ºi cu aceastã cartelã în buzunar, mobilitatea vã este garantatã în mai mult de 30 de þãri 
din Europa. Dacã veþi avea nevoie de asistenþã în caz de defecþiune, accident, furt sau 
vandalism – oriunde v-aþi afla, 24 de ore din 24, 7 zile pe sãptãmânã – apelaþi numãrul de 
pe cartelã ºi problema va fi rezolvatã imediat. Dacã problema este mai gravã, automobilul va 
fi transportat pânã la cel mai apropiat dealer Mitsubishi Motors, unde vi se vor oferi servicii 
precum: cazare, continuarea cãlãtoriei, un vehicul de înlocuire ºi repatrierea vehiculului. 

Cardul Loyalty este un serviciu oferit tuturor posesorilor de 
maºini Mitsubishi dupã 3 ani de la achiziþia acestora.
Beneficii în service:
 Cost de maxim 17 Euro/orã pentru manoperã;
 10% reducere pentru toate piesele originale Mitsubishi 
Motors utilizate în cadrul reparaþiilor de întreþinere.
De asemenea, cu acest Card de Fidelitate, puteþi beneficia 
de oferte speciale pentru serviciile celor doi parteneri 
Mitsubishi, Allianz Þiriac ºi Accent Travel (vezi: 
www.mitsubishi-motors.ro/servicii/card-de-fidelitate).

GARANÞIE COMPLETÃ*

MAP – ASISTENÞÃ RUTIERÃ GRATUITÃ

CARD FIDELITATE

Avem grijã sã nu simþi lipsa maºinii. Primeºti GRATIS o maºinã la 
schimb, dacã reparaþiile daunelor Mitsubishi-ului tãu dureazã mai 
mult de 24 de ore în service-ul nostru.
Maºina de schimb se acordã în urmãtoarele condiþii:
- în cazul daunelor
- doar pentru autovehicule Mitsubishi 
- dacã achiziþionezi piese originale de la service-ul Mitsubishi 
Motors pentru reparaþie

*Garanþia oferitã de cãtre M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi 
Motors comercializate prin reþeaua partenerilor autorizaþi din Romania este 
de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordã o garanþie fãrã limitã de parcurs, 
în timp ce pentru ceilalþi 3 rãmaºi se aplicã o limitare de 150.000 km. 
Garanþia caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanþia 
suplimentarã celei oferite de cãtre producãtorul Mitsubishi Motors este 
aplicabilã exclusiv în reþeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru 
informaþii detaliate privind condiþiile de garanþie vã rugãm sã consultaþi  
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garantiew
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Informaþiile conþinute în acest pliant nu au valoare contractualã ºi pot varia în funcþie de disponibilitatea modelelor sau de valabilitatea ofertelor.  Consultaþi partenerul cel mai 
apropiat Mitsubishi Motors pentru detalii privind specificaþiile ºi dotãrile. M Car Trading îºi rezervã dreptul de a modifica aceste date fãrã notificare prealabilã. Acest pliant nu 
poate fi reprodus fãrã acordul scris al M Car Trading.

ªoferii ecologiºti doresc sã minimizeze impactul asupra mediului înconjurãtor ºi sã 
beneficieze în acelaºi timp de cea mai plãcutã experienþã la volan. Noul Space Star 
reuºeºte sã satisfacã ambele cerinþe, mai bine ca oricare alt automobil. Compact ºi 
uºor de condus, beneficiazã de costuri foarte mici de întreþinere ºi de un consum 
redus de combustibil, fãrã a face rabat de la putere, confort ºi protecþia pasagerilor.
De la stilul modern ºi colorat la protecþia mediului ºi spaþiul interior generos, noul 
Space Star oferã tot ceea ce vã puteþi dori de la un automobil ecologic. Este automobi-
lul perfect al zilelor noastre.
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GAMA DE CULORI

ACCESORII RECOMANDATE

Preþurile sunt exprimate în EUR, includ TVA, manopera de montaj ºi vopsitorie, dacã este cazul. 
Pentru oferta completã de accesorii, consultaþi www.accesorii.mitsubishi-motors.ro.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE
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Motorizare 1.0  MIVEC     1.2 MIVEC

Tip motor DOHC cu 12 supape DOHC cu 12 supape
Transmisie CVT
Tracþiune 4x2 (faþã)
Capacitate cilindricã cc 999 1193
Putere maximã kw(CP)/rpm 52(71)/6000 59(80)/6000
Cuplu maxim Nm/rpm 88/5000 106/4000
Dimensiuni ºi greutãþi
Lungime/lãþime/înãlþime mm 3710 x 1665 x 1490
Ampatament mm 2450
Gardã la sol mm 150
Greutate la gol kg 845 865
Masã maximã autorizatã kg 1290 1370
Numãr de locuri 5
Capacitate rezervor L 35
Capacitate portbagaj* L 235
Performanþe
Vitezã maximã km/h 172 173
Acceleraþie sec

Consum carburant (u/e/m) L/100 km 4.6/3.6/4.0
5.2/3.8/4.3 (IV)
5.3/4.0/4.5 (IT)

Emisii CO2 (u/e/m) g/km 106/84/92

Dotãri standard Inform
● Bare de protecþie faþã / spate în culoarea caroseriei ● Faruri halogen cu geam clar ºi reglare pe înãlþime / lumini de zi ● Eleron cu lampã stop 
integratã / Lampã ceaþã spate ● Mânere exterioare uºi în culoarea neagrã ● Jante din oþel 14” cu pneuri 165/65 R14 ºi capace de roþi din plastic 
● Oglinzi exterioare reglabile electric în culoarea neagrã ● Banchetã cu spãtar rabatabil orizontal asimetric 60:40 ● Consolã centralã pe podea 
cu suport de pahare (2xfaþã ºi 1 spate) ºi prizã 12V ● Geamuri cu tentã verzuie ● Parasolar ºofer cu oglindã integratã ● Scaune faþã cu spãtar 
rabatabil orizontal ● Poliþã de protecþie în portbagaj ● Lampã portbajag ● Computer de bord ● Geamuri faþã acþionate electric + Închidere 
centralizatã cu telecomandã ● Servodirecþie electricã + Volan reglabil pe înãlþime ● Radio / CD player LW/MW/FM cu 4 difuzoare, mufã auxiliarã 
ºi port USB ● Scaun ºofer reglabil pe înãlþime ● Aer condiþionat manual cu filtru de polen ● Airbag frontal pentru ºofer ºi pasager cu opþiune de 
deselectare ● Imobilizator electronic ● Sistem de frânare cu ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force Distribution) ºi BA 
(Brake Assist) ● Sistem ancore ISO-FIX (x2) pentru banchetã ● Tetiere faþã / spate (2+3) reglabile pe înãlþime ● Kit reparaþii roþi

Dotãri suplimentare Invite
● Oglinzi exterioare reglabile electric ºi încãlzite, în culoarea caroseriei ● Geamuri fumurii (lateral spate ºi lunetã) ● Mânere 
exterioare uºi în culoarea caroseriei ● Mânere interioare uºi faþã cromate ºi ornamente argintii pentru gurile de ventilaþie ● 
Geamuri faþã / spate acþionate electric ● Senzor de ploaie ºi senzor de luminã ● Hill Start Assist System: asistenþã la pornirea 
în rampã (disponibil numai pe versiunile CVT)

Dotãri suplimentare Intense

● Proiectoare de ceaþã ● Jante din aliaj uºor de 15” cu pneuri 175/55 R15 ●  Închidere centralizatã cu sistem inteligent de 
operare fãrã cheie (KOS) ºi buton de pornit/oprit motorul ● Scaune faþã cu încãlzire ● Aer condiþionat automat cu filtru de polen  
● Volan îmbrãcat în piele / schimbãtor de viteze îmbrãcat în piele

M/T M/T

1340

180
13,6 12,811,7

5.1/3.8/4.3 (IV)
5.5/4.1/4.6 (IT)

120/88/100 (IV) 119/89/100 (IV)
123/93/104 (IT) 126/96/107 (IT)

M - metalizat
P - perlat
N - nemetalizat

Culori exterioare disponibile Cod

White pearl (P) W54

White solid (N) W19

Red metallic (M) P19

Cool silver metallic (M) A66

Eisen grey mica (M) A02

Black mica (M) X08
Cerulean blue mica (M) T69

Pop green metallic (M) F24

PRAGURI EXTERIOARE   
PREŢ: 360 Euro

SET SPOILERE COLŢURI BARĂ SPATE
PREŢ: 242 Euro 

SET SPOILERE COLŢURI BARĂ FAŢĂ
PREŢ: 217 Euro 

CUVA DE PORTBAGAJ
PREŢ: 50 Euro 
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GAMA DE CULORI

ACCESORII RECOMANDATE

Preþurile sunt exprimate în EUR, includ TVA, manopera de montaj ºi vopsitorie, dacã este cazul. 
Pentru oferta completã de accesorii, consultaþi www.accesorii.mitsubishi-motors.ro.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE
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Motorizare 1.0  MIVEC     1.2 MIVEC

Tip motor DOHC cu 12 supape DOHC cu 12 supape
Transmisie CVT
Tracþiune 4x2 (faþã)
Capacitate cilindricã cc 999 1193
Putere maximã kw(CP)/rpm 52(71)/6000 59(80)/6000
Cuplu maxim Nm/rpm 88/5000 106/4000
Dimensiuni ºi greutãþi
Lungime/lãþime/înãlþime mm 3710 x 1665 x 1490
Ampatament mm 2450
Gardã la sol mm 150
Greutate la gol kg 845 865
Masã maximã autorizatã kg 1290 1370
Numãr de locuri 5
Capacitate rezervor L 35
Capacitate portbagaj* L 235
Performanþe
Vitezã maximã km/h 172 173
Acceleraþie sec

Consum carburant (u/e/m) L/100 km 4.6/3.6/4.0
5.2/3.8/4.3 (IV)
5.3/4.0/4.5 (IT)

Emisii CO2 (u/e/m) g/km 106/84/92

Dotãri standard Inform
● Bare de protecþie faþã / spate în culoarea caroseriei ● Faruri halogen cu geam clar ºi reglare pe înãlþime / lumini de zi ● Eleron cu lampã stop 
integratã / Lampã ceaþã spate ● Mânere exterioare uºi în culoarea neagrã ● Jante din oþel 14” cu pneuri 165/65 R14 ºi capace de roþi din plastic 
● Oglinzi exterioare reglabile electric în culoarea neagrã ● Banchetã cu spãtar rabatabil orizontal asimetric 60:40 ● Consolã centralã pe podea 
cu suport de pahare (2xfaþã ºi 1 spate) ºi prizã 12V ● Geamuri cu tentã verzuie ● Parasolar ºofer cu oglindã integratã ● Scaune faþã cu spãtar 
rabatabil orizontal ● Poliþã de protecþie în portbagaj ● Lampã portbajag ● Computer de bord ● Geamuri faþã acþionate electric + Închidere 
centralizatã cu telecomandã ● Servodirecþie electricã + Volan reglabil pe înãlþime ● Radio / CD player LW/MW/FM cu 4 difuzoare, mufã auxiliarã 
ºi port USB ● Scaun ºofer reglabil pe înãlþime ● Aer condiþionat manual cu filtru de polen ● Airbag frontal pentru ºofer ºi pasager cu opþiune de 
deselectare ● Imobilizator electronic ● Sistem de frânare cu ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force Distribution) ºi BA 
(Brake Assist) ● Sistem ancore ISO-FIX (x2) pentru banchetã ● Tetiere faþã / spate (2+3) reglabile pe înãlþime ● Kit reparaþii roþi

Dotãri suplimentare Invite
● Oglinzi exterioare reglabile electric ºi încãlzite, în culoarea caroseriei ● Geamuri fumurii (lateral spate ºi lunetã) ● Mânere 
exterioare uºi în culoarea caroseriei ● Mânere interioare uºi faþã cromate ºi ornamente argintii pentru gurile de ventilaþie ● 
Geamuri faþã / spate acþionate electric ● Senzor de ploaie ºi senzor de luminã ● Hill Start Assist System: asistenþã la pornirea 
în rampã (disponibil numai pe versiunile CVT)

Dotãri suplimentare Intense

● Proiectoare de ceaþã ● Jante din aliaj uºor de 15” cu pneuri 175/55 R15 ●  Închidere centralizatã cu sistem inteligent de 
operare fãrã cheie (KOS) ºi buton de pornit/oprit motorul ● Scaune faþã cu încãlzire ● Aer condiþionat automat cu filtru de polen  
● Volan îmbrãcat în piele / schimbãtor de viteze îmbrãcat în piele
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P - perlat
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Red metallic (M) P19
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Garanþia oferitã de cãtre M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi Motors comercializate prin reþeaua partenerilor autorizaþi din Romania este de 5 ani. Pentru primii 2 ani se 
acordã o garanþie fãrã limitã de parcurs, în timp ce pentru ceilalți 3 rãmași se aplicã o limitare de 150.000 km. Garanþia caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanția 
suplimentarã celei oferite de cãtre producãtorul Mitsubishi Motors este aplicabilã exclusiv în rețeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru informații detaliate privind 
condițiile de garanție vã rugãm sã consultați http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garantie
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MAªINÃ LA SCHIMB

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE, 
PENTRU UN CONDUS FÃRÃ GRIJI

Toate vehiculele noi Mitsubishi beneficiazã standard de garanþie completã de 5 ani sau 
maximum 150.000 km, oricare din aceste condiþii este îndeplinitã prima. Garanþia la 
perforare prin coroziune acoperã situaþiile de ruginã cu strãpungere pentru primii 12 ani, 
în funcþie de modelul achiziþionat. Fiabilitatea vehiculelor Mitsubishi este impecabilã, 
dar în eventualitatea puþin probabilã în care aveþi nevoie de ajutor, vã oferim serviciul 
MAP.

Pentru a demonstra preocuparea noastrã pentru mobilitatea dumneavoastrã ºi încrederea 
pe care o avem în fiabilitatea vehiculelor noastre, la achiziþionarea unui vehicul nou 
Mitsubishi veþi primi o cartelã MAP gratuitã, cu o perioadã de valabilitate de 3 ani. MAP 
înseamnã Mitsubishi Motors Assistance Package (pachet de asistenþã Mitsubishi Motors) 
ºi cu aceastã cartelã în buzunar, mobilitatea vã este garantatã în mai mult de 30 de þãri 
din Europa. Dacã veþi avea nevoie de asistenþã în caz de defecþiune, accident, furt sau 
vandalism – oriunde v-aþi afla, 24 de ore din 24, 7 zile pe sãptãmânã – apelaþi numãrul de 
pe cartelã ºi problema va fi rezolvatã imediat. Dacã problema este mai gravã, automobilul va 
fi transportat pânã la cel mai apropiat dealer Mitsubishi Motors, unde vi se vor oferi servicii 
precum: cazare, continuarea cãlãtoriei, un vehicul de înlocuire ºi repatrierea vehiculului. 

Cardul Loyalty este un serviciu oferit tuturor posesorilor de 
maºini Mitsubishi dupã 3 ani de la achiziþia acestora.
Beneficii în service:
 Cost de maxim 17 Euro/orã pentru manoperã;
 10% reducere pentru toate piesele originale Mitsubishi 
Motors utilizate în cadrul reparaþiilor de întreþinere.
De asemenea, cu acest Card de Fidelitate, puteþi beneficia 
de oferte speciale pentru serviciile celor doi parteneri 
Mitsubishi, Allianz Þiriac ºi Accent Travel (vezi: 
www.mitsubishi-motors.ro/servicii/card-de-fidelitate).

GARANÞIE COMPLETÃ*

MAP – ASISTENÞÃ RUTIERÃ GRATUITÃ

CARD FIDELITATE

Avem grijã sã nu simþi lipsa maºinii. Primeºti GRATIS o maºinã la 
schimb, dacã reparaþiile daunelor Mitsubishi-ului tãu dureazã mai 
mult de 24 de ore în service-ul nostru.
Maºina de schimb se acordã în urmãtoarele condiþii:
- în cazul daunelor
- doar pentru autovehicule Mitsubishi 
- dacã achiziþionezi piese originale de la service-ul Mitsubishi 
Motors pentru reparaþie

*Garanþia oferitã de cãtre M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi 
Motors comercializate prin reþeaua partenerilor autorizaþi din Romania este 
de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordã o garanþie fãrã limitã de parcurs, 
în timp ce pentru ceilalþi 3 rãmaºi se aplicã o limitare de 150.000 km. 
Garanþia caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanþia 
suplimentarã celei oferite de cãtre producãtorul Mitsubishi Motors este 
aplicabilã exclusiv în reþeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru 
informaþii detaliate privind condiþiile de garanþie vã rugãm sã consultaþi  
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garantiew
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Informaþiile conþinute în acest pliant nu au valoare contractualã ºi pot varia în funcþie de disponibilitatea modelelor sau de valabilitatea ofertelor.  Consultaþi partenerul cel mai 
apropiat Mitsubishi Motors pentru detalii privind specificaþiile ºi dotãrile. M Car Trading îºi rezervã dreptul de a modifica aceste date fãrã notificare prealabilã. Acest pliant nu 
poate fi reprodus fãrã acordul scris al M Car Trading.

ªoferii ecologiºti doresc sã minimizeze impactul asupra mediului înconjurãtor ºi sã 
beneficieze în acelaºi timp de cea mai plãcutã experienþã la volan. Noul Space Star 
reuºeºte sã satisfacã ambele cerinþe, mai bine ca oricare alt automobil. Compact ºi 
uºor de condus, beneficiazã de costuri foarte mici de întreþinere ºi de un consum 
redus de combustibil, fãrã a face rabat de la putere, confort ºi protecþia pasagerilor.
De la stilul modern ºi colorat la protecþia mediului ºi spaþiul interior generos, noul 
Space Star oferã tot ceea ce vã puteþi dori de la un automobil ecologic. Este automobi-
lul perfect al zilelor noastre.




