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NEW
BE MORE

Milieubewuste automobilisten willen optimaal rijplezier, maar ook dat het milieu zoveel mogelijk wordt ontzien. De
Space Star scoort op beide fronten beter dan welke auto ook. Compact in formaat en heerlijk om in te rijden. Hij biedt
veel voor een aantrekkelijke prijs en is bovendien een van de zuinigste auto’s in zijn klasse. Zonder concessies te doen
aan vermogen, comfort en veiligheid. Dit alles staat garant voor zorgeloos rijplezier. Zijn bijzonder stijve, botsenergie
absorberende RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)-carrosserie biedt optimale veiligheid in het dagelijks verkeer. De
Space Star heeft alles wat je van een ‘eco-car’ mag verwachten. Van een fris en kleurrijk design, tot uitstekende prestaties
en een verrassend ruim interieur. Dit maakt hem tot de perfecte auto voor de mobiliteitsbehoefte van vandaag.

GEMIDDELD

1 OP 25
2

Geniet van zijn lage verbruik van slechts 1 op 25* en extreem
lage CO2-uitstoot, dankzij een compacte en zuinige motor. Voeg
daarbij de lichtgewicht carrosserie die tot de meest gestroomlijnde
in zijn klasse (Cw-waarde: 0,27) behoort en zijn lichtgewicht motor
- plus de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid waar Mitsubishi om
bekend staat.
* Gecombineerd verbruik 1.0-liter met AS&G
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NOG STIJLVOLLER

EXTERIEUR
EEN FRISSE VERSCHIJNING
De Space Star onderscheidt zich door
een opvallend, speels design. Van zijn
vrolijke front en fraaie taillelijn, tot de taps
toelopende achterkant. De combinatie
van gestroomlijnde rondingen en strakke
stijlelementen zorgt voor evenwicht. Het
maakt de Space Star tot een even frisse als
robuuste verschijning.

Voorbumper met dagrijverlichting
De voorbumper is afgewerkt met
afgeronde hoeken om de rijwind
optimaal te geleiden en zo brandstof
te besparen.

Side air dams
In combinatie met de front air dams
zorgen de side air dams voor een
betere stroomlijn, door de luchtstroom
onder de auto te optimaliseren.

Dakspoiler met LED-remlicht
De dakspoiler vermindert
luchtwervelingen en biedt plaats
aan een derde remlicht voor extra
zichtbaarheid.

15-inch lichtmetalen velgen

Mistlampen voor
Mistlampen vóór bieden extra
veiligheid bij mist, regen of andere
omstandigheden waarbij het zicht
minder is.

(Standaard op de 1.2 Intense+)
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EXTRA
COMFORT
het interieur
Meer comfort door zijn hoogwaardige
uitrusting, een helder zicht op het
verkeer en een in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel en hoofdsteunen.
Een automatische airco zorgt voor
een constante, aangename
temperatuur en klimaat.

USB-aansluiting
Handige USB-aansluiting voor uw favoriete muziek en meer.

Automatische airco
Een optimaal instelbaar binnenklimaat houdt uw hoofd koel bij
warm weer.

Ontspan en geniet
De binnenruimte van de Space Star
overtreft iedere verwachting.
De materialen voelen prettig aan en
de ergonomisch gevormde stoelen
bieden optimaal zitcomfort aan
inzittenden. De verstelbare achterbank
is neerklapbaar in een 60:40-opstelling
om de zit- en bagageruimte naar
behoefte te variëren.

Instrumentenpaneel met zilverkleurige omlijsting
De instelbare helderheid draagt bij aan de goede
afleesbaarheid.

Multifunctioneel display

AS&G-monitor
		

Buitentemperatuur /
vorstwaarschuwing

Resterende afstand
Gemiddeld
tot een tankstop
brandstofverbruik
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Instelling
instrumentverlichting

Kilometers tot
eerstvolgende 		
servicebeurt
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MEER DYNAMIEK

NOG VEILIGER

Meer vermogen, lager verbruik

Actieve en passieve veiligheid
Gordelspanners
Bij een frontale botsing zorgen gordelspanners ervoor dat de veiligheidsgordels op de voorstoelen worden
aangespannen. Hierdoor worden de bestuurder en voorste passagier beter op
hun plaats gehouden, zodat zij optimaal
worden beschermd wanneer de airbags
worden geactiveerd.
Staal met hoge treksterkte
980 MPa

590 MPa

550 MPa

1.0-liter DOHC 12-kleps MIVEC-motor
De Space Star wordt aangedreven door een pittige, nieuwe
1.0-liter driecilinder MIVEC (Mitsubishi innovatieve variabele
kleptiming elektronisch controle systeem)-motor. Deze levert
een maximum vermogen van 52 kW (71 pk) bij 6.000 tpm en
een maximum koppel van 88 Nm bij 5.000 tpm. Deze lichtgewicht krachtbron verbruikt slechts 4,0 liter/100 km in de 1.0 liter
modellen die zijn uitgevoerd met het milieuvriendelijke AS&G.

INVECS-III CVT
De INVECS-III (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic
Control System III) CVT, met traploos variabele overbrenging, zorgt met een optimaal toerental steeds voor krachtige
prestaties en een gunstig brandstofverbruik. Accelereren en
gas terugnemen verloopt bijzonder soepel, terwijl onder alle
rijomstandigheden altijd voldoende trekkracht beschikbaar is.

RISE-carrosserie
De Space Star is uitgevoerd met een robuuste RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)-carrosserie die u en uw passagiers optimale bescherming biedt. Hiervoor werd staal met een
hoge treksterkte toegepast, dat botsenergie effectief absorbeert
en wegleidt. Bovendien is de auto hierdoor aanmerkelijk lichter.

1.2-liter DOHC 12-kleps MIVEC-motor
Er is ook een krachtiger motor leverbaar met grotere cilinderinhoud en een luchtinlaat met hogere doorstroomsnelheid [maximum vermogen 59 kW (80 pk) bij 6.000 tpm, maximum koppel
106 Nm bij 4.000 tpm].

Auto Stop & Go (AS&G)
Zodra u stopt voor een verkeerslicht, schakelt dit geavanceerde start/stop systeem
automatisch de motor uit om brandstof
te besparen. De motor slaat onmiddellijk weer aan zodra u uw voet van de rem
haalt en het gaspedaal of koppelingspedaal bedient.

Rempunt
Passagiers en bagage zonder EBD

rem ingetrapt

MOTORSTOP

Passagiers en bagage met EBD

RIJDEN

koppeling los

rem los

MOTORSTART

STOPPEN

koppeling in

Vloeiende stroomlijn
De gestroomlijnde Space Star laat de rijwind soepel van zich
afglijden. Zijn vloeiende carrosserievormen dankt hij aan uitgebreide computersimulaties en windtunneltesten. Met zijn optimale
aerodynamica bereikt hij een weerstandscoëfficiënt (Cw-waarde)
van 0,27*, de beste in zijn klasse. Hierdoor zijn het windgeruis en
de CO2-uitstoot aanmerkelijk laag en is de Space Star bijzonder
zuinig en stabiel bij hoge snelheid. Luchtwervelingen en opwaartse druk worden onderdrukt door een innovatief, dubbel geprofileerd dak, air dams, bodemafdekplaten, vlakke wieldoppen, etc.**
* Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation
** Afhankelijk van de uitvoering.
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Airbag voor bestuurder en passagier vóór
Voor-, zij- en gordijnairbags absorberen botsenergie uit
alle richtingen. Ze bieden maximale bescherming aan de
bestuurder en voorste passagier in geval van een aanrijding.

Active Stability en Traction Control (ASTC)
Het ASC-systeem maakt gebruik van sensoren op de auto om
beweging en tractie te analyseren. Zodra de auto aan de voorof achterzijde uitbreekt (wegglijdt), wordt het motorvermogen
automatisch aangepast en worden de betreffende wielen afgeremd om de auto stabiel op koers te houden. Ook de traction
control past het motorvermogen aan en remt de wielen af zodra
die doorslippen. Dit voorkomt doorslaande wielen en helpt om
soepel weg te rijden op een gladde ondergrond.

Alleen de bestuurder met EBD

ABS + EBD
ABS voorkomt het blokkeren van de wielen bij een noodstop,
waardoor je altijd kunt blijven sturen, zelfs op een gladde
ondergrond. EBD* verdeelt de remkracht over alle vier de
wielen, om de remprestaties te verbeteren.
* Electronic Brake-force Distribution (elektronische
remkrachtverdeling)

Met HSA			
De auto rijdt soepel weg,
zonder achteruit te rollen.

Zonder HSA
De auto rolt achteruit.

Hill Start Assist (HSA)
Bij het wegrijden op een steile helling voorkomt HSA dat
de auto achteruit rolt. Wanneer de bestuurder zijn voet
verplaatst van de rem naar het gaspedaal, wordt de rem
automatisch nog tot 2 seconden geactiveerd, totdat het
gaspedaal wordt bediend.
(Standaard op de 1.2-liter CVT-uitvoeringen)
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ETACS

COMPLETE UITRUSTING

(Electronic Time & Alarm Control System)

Automatische richtingaanwijzer
Bij het wisselen van rijstrook
volstaat licht aanraken van de
richtingaanwijzer om driemaal richting
aan te geven.

Handige extra’s

Elektrische raambediening
met timer
Na het uitschakelen van de motor
kunnen de elektrisch bedienbare
ramen nog 30 seconden lang worden
geopend of gesloten, totdat het
portier wordt geopend.

Ontgrendeling

Open-portiersignaal
Zodra de auto wordt gestart
terwijl niet alle portieren volledig
gesloten zijn, klinkt er een
waarschuwingssignaal.

Automatische achterruitenwisser
Als de achterruitenwisser is
ingesteld op ‘INT’ (interval), treedt
deze automatisch in werking zodra
de achteruitversnelling wordt
ingeschakeld, voor optimaal zicht
naar achteren.

Automatisch uitschakelbare
verlichting
Na het uitschakelen van het contact
en het verlaten van de auto,
wordt de verlichting automatisch
uitgeschakeld om een lege accu te
voorkomen.
Keyless Operation System
Met de afstandsbediening van het Keyless Operation System
in de hand, tas of broekzak, kunt u met één druk op de knop
alle portieren en de achterklep van buitenaf afsluiten of ontgrendelen. Deze functie is actief als u voor het linker voorportier of de achterklep staat. Zolang de afstandsbediening zich
in de auto bevindt, kunt u ook de start/stop knop van de motor
bedienen.

Vergrendeling!

Automatisch
vergrendelingssysteem
Wanneer binnen 30 seconden na
het elektrisch ontgrendelen van
de Space Star nog geen portier
is geopend, worden alle portieren
automatisch opnieuw vergrendeld.

Regensensor
De regensensor schakelt
automatisch de ruitenwissers in
zodra deze neerslag waarneemt op
de voorruit.
Start/stop knop

Vergrendel- en
ontgrendelknop
bestuurderszijde
(Extra voorziening bij het
Keyless Operation System)

Vergrendel- en
ontgrendelknop
achterklep
(Extra voorziening bij het
Keyless Operation System)

Handschoenenvak

Interieurverlichting met
15-seconden-dimfunctie
Na het uitschakelen van het contact
blijft de interieurverlichting nog 15
seconden branden, voldoende tijd
om persoonlijke bezittingen bijeen te
zoeken.
Elektrisch bedienbare
spiegels

10

Keyless Operation
System

Voorportierbekleding
met opbergvak en
fleshouder (links en
rechts)

Middenconsole met bekerhouders
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COMPLETE UITRUSTING
Handige extra’s

NOG COMPLETER
Accessoires

60:40 neerklapbare achterbank

Achterruitenwisser met ruitensproeier en interval

Hoedenplank

Passagiersstoel met ophanghaak

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

9,2 meter
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Draaicirkel: een van de kleinste in zijn klasse
De krappe draaicirkel draagt bij aan zijn uitstekende
wendbaarheid.
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stijlvol

Exterieur styling

Striping
Leverbaar in donkergrijs, wit
en zilver

Dakfolie
Diverse kleuren en motieven
leverbaar

Voorbumperhoek
verbrederset
In carrosseriekleur gespoten
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Zijskirts
In carrosseriekleur gespoten

Grillesierlijst
Chromen sierlijst
onderzijde grille

Mistlampensierlijst
Chromen sierlijst

Achterklepsierlijst
Chromen sierlijst recht
model

Achterklepsierlijst
Zilverkleurige sierlijst
gebogen model

Achterbumperhoek
verbrederset
In carrosseriekleur gespoten

Uitlaatsierstuk
RVS

Achterspoiler

Lichtmetalen velg 14 inch
7-spaaks, aanbevolen
bandenmaat 165/65R14

Lichtmetalen velg 15 inch
8-spaaks, aanbevolen
bandenmaat 175/55R15

Wieldop
14 inch vlak model
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comfortabel

Interieur styling en in-car entertainment

Carkit
Bluetooth handsfree telefoonset
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Radio/cd speler
Orginele audio-unit

Zijwindgeleiders
Voor- en achterportier windgeleider

Instaplijsten
Kunststof donkere uitvoering

Armsteun
Centraal middenconsole met bekerhouder

Instaplijsten
Kunststof lichte uitvoering

Hoedenplank
Voor de kofferruimte

Instaplijsten
RVS

Vloerverlichting
Blauw licht

 onsole verlichting
C
Blauw licht

Pookknop
Aluminium met leder, alleen voor m/t uitvoeringen

Mattenset textiel
Classic, Comfort, Elegance
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veiligheid & bescherming

transport & vrije tijd

Dakdragers
Aerotype aluminium, afsluitbaar

Kinder veiligheidszitjes
Mitsubishi biedt u kinderveiligheidszitjes voor alle
leeftijdscategorieën
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Utility bar
Fietsdrager connector basis set

Spatlappen
Voor- en achterzijde

Kofferruimtebeschermer
Kunststof

Zonblindering zijruiten
Exact op maat, geen
belemmering openen ruiten

Zonblindering achterruit
Exact op maat

Stootlijsten
In carrosseriekleur gespoten

LED mistlampen

Voor-/ achteruitrijddetectie/
parkeerhulp
Set met 2 voor- en
4 achtersensoren in
carrosseriekleur

Bumperbeschermfolie
Zwart of transparant

Fietsdrager
Met directe snelkoppeling Utility bar,
geschikt voor 2 fietsen
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Groen en duurzaam
Ons credo Drive@earth stuurt ons op innovatieve wijze in nieuwe richtingen. Ons doel is te streven
naar een harmonie tussen rijplezier en milieubewustzijn. Het creëren van een groene en duurzame
toekomst is een verantwoordelijkheid die wij allen dragen. Bij Mitsubishi zijn we trots dat wij het
voortouw nemen in elektrisch vervoer.

DE RECYCLING VAN OUDE VOERTUIGEN
HET IS ONZE PLICHT OM ONZE LEEFOMGEVING TE
BESCHERMEN.
Mitsubishi Motors ontwerpt en bouwt auto’s en onderdelen van hoge
kwaliteit. Wij gebruiken materialen die kunnen worden gerecycled
nadat uw Mitsubishi voertuig aan het einde van zijn levenscyclus is
gekomen. Na een lang en werkzaam leven nemen wij het voertuig
terug en recyclen het op een milieuvriendelijke manier.

Alle Mitsubishi voertuigen worden teruggenomen zonder kosten
voor de eigenaar. Daarbij dient het voertuig nog wel voorzien te
zijn van alle componenten. Er is een netwerk van inzamel-adressen
voor Mitsubishi End-of-Life voertuigen. Daar bent u er zeker van dat
uw auto op een milieuvriendelijke manier zal worden gerecycled.
Voor meer informatie en details kijk op www.mitsubishi-motors.nl

DE MEERWAARDE VAN HET RIJDEN IN EEN MITSUBISHI
Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is zichtbaar.
Daarom biedt Mitsubishi u diverse producten en diensten die de
ervaring van het rijden in een Mitsubishi nog aangenamer maken.

Dat is dan ook de reden dat Mitsubishi 2 jaar garantie geeft op
haar gemonteerde onderdelen. Zonder kilometerbeperking, vol
vertrouwen.

MITSUBISHI MULTIGARANTIE
Alle nieuwe Mitsubishi voertuigen hebben recht op de uitgebreide
multigarantie:
• 3 jaar basisgarantie (2 jaar onbeperkt, 3e jaar tot 100.000 km)
• 3 jaar garantie op dealergemonteerde accessoires
• 12 jaar carrosseriegarantie

GRATIS HULP BIJ PECH
Alle Mitsubishi voertuigen hebben levenslang recht op pechhulp.
De enige voorwaarde is dat het voertuig bij de officieel Erkende
Mitsubishi Service Centra in onderhoud is, en dat het onderhoud
volgens fabrieksspecificaties wordt uitgevoerd. De pechhulp is
gedekt in meer dan dertig landen over heel Europa en omvat
woonplaatsservice en pech door eigen schuld.

VERLENGDE GARANTIE
Mitsubishi biedt u de mogelijkheid van verlengde garantie na de
fabrieksgarantie. Hierdoor kunt u ook na het verlopen van de 3 jaar
fabrieksgarantie nog zorgeloos blijven genieten van uw Mitsubishi.
U kunt kiezen voor 1 of 2 jaar verlenging.
Voor meer informatie raadpleeg uw Mitsubishi dealer of ga naar
www.mobielplus.nu
VASTE ONDERHOUDSTARIEVEN
Regelmatig onderhoud en service is belangrijk om uw nieuwe
auto in topconditie te houden. Alleen dan bent u verzekerd van uw
mobiliteit en is de veiligheid van u en uw passagiers gegarandeerd.
Mitsubishi maakt gebruik van vaste onderhoudstarieven. U kunt
vooraf zien wat het onderhoud gaat kosten. Heel open, heel
transparant. Dus geen vervelende verrassingen achteraf.
MITSUBISHI MOTORS ORIGINELE ONDERDELEN
We zijn er als organisatie trots op dat we hoog scoren in alle
betrouwbaarheidsstatistieken. Wij maken uitsluitend gebruik van
originele onderdelen. Deze onderdelen worden uitvoerig getest en
daarbij worden grote veiligheidsmarges aangehouden.

MOBIEL+, DE MEERWAARDE VAN MITSUBISHI
Mobiel+ is het Mitsubishi-label voor alle diensten die vallen
onder de drie pijlers: onderhoud, services en privileges. Mobiel+
biedt u vele voordelen zoals vaste tarieven, gratis APK-keuring,
mobiliteitsservice, verlengde garantie, financiering en leasing en
korting op evenementen waar u als klant gebruik van kunt maken.
Voor meer informatie raadpleeg uw Mitsubishi dealer of kijk op
www.mobielplus.nu
MIJNMITSUBISHI.NL
Registreer u op MijnMitsubishi.nl en ervaar direct de meerwaarde
van het rijden in een Mitsubishi. Houd uw gegevens actueel en wij
informeren u over acties, voordeel en leuke uitgaanstips.

Mitsubishi Motor Sales Nederland
www.mitsubishi-motors.nl

Alle vermelde informatie is gebaseerd op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn (maart 2013). Deze kunnen per
type op ieder moment wijzigen. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige
uitrustingen niet leverbaar zijn. Uw Mitsubishi-dealer informeert u hier graag over. Alle rechten voorbehouden.
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