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Nya Mitsubishi
Kompakt och ekonomisk bil med hög kvalitet

Elegance

Vad världen behöver nu

Överallt vill miljömedvetna förare kunna minimera påverkan på miljön och ändå maximera glädjen att köra bil. Nya
Mitsubishi Space Star lyckas med bägge delarna som ingen annan bil. Nya Space Star är kompakt och lättkörd, den
har utmärkta prestanda och klassledande bränsleeffektivitet utan att styrkan, komforten eller passagerarskyddet blir
lidande. Du kan känna dig lugn när du kör eftersom den styva karossen med krockabsorberande RISE (Reinforced
Impact Safety Evolution) bidrar till mycket god säkerhet på vägen. Nya Space Star erbjuder allt som en "eco-bil" ska
göra, från fräsch och färgstark design till miljövänliga prestanda och rymlighet bortom alla förväntningar. En bil som
ligger rätt i tiden.

4,1
l/100km*

Gläd dig åt en minimal bränsleförbrukning på endast 4,1 liter/100km* och suveränt låga CO 2 -utsläpp tack vare
den kompakta och effektiva motorn. Dessutom har den en av de mest aerodynamiska karosserna i klassen
(Cd: 0,27) och viktoptimerad motor och karosskonstruktion – samt den höga kvalitet och tillförlitlighet som
Mitsubishi är berömd för.
*1,2-liters 5MT-modell med AS&G (blandad körning)

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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SNYGG STIL

Elegance

EXTERIÖR
FRÄSCH PERSONLIGHET
I nya Space Star förenas mjuka
aerodynamiska kurvor med en
skulpterad och djärv form som
skapar en uppfriskande balans och
förtroendeingivande stabil känsla.
Dynamisk formgivning – från vänligt
formad front till uttrycksfulla sidor och
avsmalnande bakdel.

Främre stötfångare med varselljus

Sidokjolar

Bakre spoiler med LED-bromsljus

Den främre stötfångarens mjuka former riktar
vinden åt sidorna och minskar därigenom
luftmotståndet.

I samklang med främre spoilers förbättrar
bilens sidokjolar aerodynamiken genom att
optimera luftflödet under bilen.

Bakspoilern minskar luftmotståndet effektivt
och innehåller ett högt monterat LEDbromsljus för ökad säkerhet.

Bakruta med eluppvärmning

Elegance

15 tums lättmetallfälgar

Dimljus fram*

Ingår i Elegance-paket.

De främre dimljusen ökar körsäkerheten i
dimma, regn och andra förhållanden som
begränsar sikten.
* Ingår i Elegance-paket

3

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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BÄTTRE
KOMFORT
Ett nöje att köra
Interiören i Space Star är designad att göra
körning till ett rent nöje. Space Star finns i
två attraktiva färgställningar med accentfärg
i silver. Din komfort i bilen accentueras
av funktioner med hög kvalitet, klar och
obehindrad sikt över vägen samt höjdinställbar
förarstol och nackskydd. Önskad temperatur
u p p r ä tth å l l s a l l ti d a v d e t a u to m a ti ska
luftkonditioneringssystemet*.

USB-ingång
Smidig USB-anslutning för att lyssna på musik och annat.
Ingår i Komfort- och Elegance-paket

* Ingår i Elegance-paket

Automatisk klimatanläggning

Elegance

Inställning av optimal temperatur som håller dig behagligt sval i varmt
väder.
Ingår i Elegance-paket

Elegance

Koppla av och njut

Rymligheten i Space Stars kupé överträffar
antagligen dina förväntningar. Materialen
känns behagliga och de ergonomiska sätena
gör att även långkörningar blir komfortabla för
alla åkande i bilen. De flexibla baksätena kan
fällas i en 60:40-konfiguration för att uppfylla
varierande behov för last och passagerare.

Kombinationsmätare med silverdekorer
Justerbar instrumentbelysning underlättar snabb avläsning.

Multiinformationsdisplay/Färddator

Elegance
5

Stopp start systemet
AS&G

Utetemperatur/
Frostvarning

Nivå instrumentbelysning

Aktionsradie

Genomsnittlig
bränsleförbrukning

Påminnelse om
service

Elegance
OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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BÄTTRE SÄKERHET

MER AKTIV

Aktiv och passiv säkerhet

Förbättrad kraft och effektivitet

Bältessträckare
Bältessträckarna i framsätets
säkerhetsbälten drar automatiskt
åt bältena vid en frontalkrock.
Det håller tillbaka föraren och
framsätespassageraren och minskar
kollisionskraften när de främre
krockkuddarna blåses upp.
Höghållfasthetsstål
980 MPa

590 MPa

440 MPa

1,2-liters DOHC 12 ventiler, MIVEC-motor

INVECS-III CVT

RISE-kaross

Space Star drivs av den nya 1,2-liters, 3-cylindriga MIVEC-motorn
(Mitsubishi Innovate Valve timing Electronic Control system) med
utmärkt respons och max uteffekt på 80 hk (59 kW), 6000 varv/min och
max vridmoment 106 Nm vid 4000 varv/min. Denna lättviktiga kraftkälla
utrustad med AS&G har en bränsleeffektivitet på 4,1 liter/100km.

INVECS-III (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control
System III) CVT – en steglös växellåda som upprätthåller optimalt
varvtal för bästa prestanda och bränsleekonomi. Du kommer att njuta
av mjuk acceleration och motorbroms, samt väl vald utväxling under
alla körförhållanden, mycket tack vare den nya förbättrade lock-up
funktionen.

Space Star har en solid RISE-kaross (Reinforced Impact Safety
Evolution) konstruerad av höghållfasthetsstål som effektivt absorberar
och fördelar kraften vid en krock från alla håll för att skydda dig och
dina passagerare. Bilens vikt blir också lägre tack vare den utökade
användningen av höghållfasthetsstål.

RO
AE

DYNAMISK

MOTORN
STANNAR

Utan ASC (bakhjul glider åt sidan)

INBROMSNING

BROMS
PEDAL

Krockkuddar för förare och framsätespassagerare
Krockkuddarna fram, sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna
minskar kollisionskraften från alla håll och bidrar till att begränsa
skador på föraren och passagerarna om en kollision skulle
inträffa.

Bromspunkt
KOPPLINGS
PEDAL

Passagerare och last, utan EBD

MOTORN
STARTAR

Mjuk aerodynamisk design

* Enligt interna testresultat.

Klassledande bränsleeffektivitet

Auto Stop & Go (AS&G)
När du stannar vid trafikljus kan detta avancerade system för
tomgångsstopp automatiskt stänga av motorn för att minska
bränsleförbrukningen. Motorn startas igen automatiskt när du
flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen (CV T). Med manuell
växellåda lägger du i friläge och släpper upp kopplingen för att
stanna motorn.

SPARA PENGAR

Att resa kostar mindre och är mer miljövänligt i Space
Star. Du reser längre med färre tankningsuppehåll tack
vare den klassledande bränsleekonomin.
*1,2-liters 5MT-modell med AS&G (blandad körning)
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OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.

4,1

Utan ASC (framhjul glider åt sidan)

Aktiv stabilitetskontroll (ASC) och antispinn

KOPPLINGS
PEDAL

Strömlinjeformade Space Star glider genom vinden tack vare
karossens linjer som skulpterats i avancerad datorsimulering och
tester i vindtunnel. Bilens aerodynamiska form ger ett klassledande
luftmotstånd (Cd) på 0,27* som sänker vindbruset och CO2-utsläppen
under det att bränsleeffektiviteten och stabiliteten vid hög fart höjs.
Det aerodynamiska motståndet och lyftkraften minskas ytterligare
genom ett smart takslut i två lager, sidospoilers, underredsplåtar,
plana heltäckande navkapslar, etc.

Passagerare och last, med EBD

STOPP

BROMS
PEDAL

Med hjälp av sensorer känner ASC-systemet av och analyserar hur
bilen rör sig och om den glider åt sidan. Systemet justerar gaspådraget
och bromsar de aktuella hjulen för att behålla stabiliteten och riktningen
när hjulen börjar glida. Antispinnfunktionen justerar också gaspådraget
och bromskraften när hjulen börja slira för att bilen inte ska tappa fästet
och bidrar till en mjukare och smidigare start.

Endast förare, med EBD

ABS med EBD
ABS-systemet hindrar att hjulen låser sig vid en panikbromsning så att
du kan behålla bättre kontroll över styrningen, även på hala vägar. EBD*
fördelar bromskraften till alla fyra hjulen för att förbättra bromsarnas
verkan.
* Elektronisk bromskraftfördelning

Med HSA
Bilen startas mjukt utan att rulla
bakåt

Utan HSA

Starthjälp i backe (HSA)
Vid start i brant uppförsbacke hindrar HSA bilen att rulla bakåt.
När föraren flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen kommer
systemet automatiskt upprätthålla bromskraften i upp till 2 sekunder tills
gaspedalen trampas ned.
(Endast för modeller med CVT-växellåda)

liter/100km*
OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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MODELLER
Elegance

Basic

Utrustning

• 6 krockkuddar
• 165/65R14 däck, 14" x 4,5J stålfälg med heltäckande hjulsida
• Auto Stop & Go (AS&G)
• Backspeglar elektriskt justerbara
• Sidokjolar
• Elfönsterhissar fram

Utrustning (utöver Komfort)

• Fjärrstyrt centrallås
• Färddator
• Radioförberedd med 4 högtalare
• Panikbromsassistans (BA)
• Panikbromsvarnare (ESS)
• Avstängningsbar passagerarkrockkudde fram

• 15" aluminiumfälg
• Dimljus fram
• Klimatanläggning

• Nyckellöst centrallås och tändningslås (KOS)
• Läderklädd ratt
• Läderklädd växelspaksknopp

Komfort

OBS. Samtliga modeller på svensk marknad har mörk interiör.

Utrustning (utöver Basic)

• Starthjälp i back (HSA) på CVT modeller
• Elfönsterhissar bak
• Eluppvärmda ytterbackspeglar
• Luftkonditionering
• Mörktonade bakre sidorutor och bakruta
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• Radio och CD spelare MP3 kompatibel
• Regnsensor
• Spoiler bak
• USB-uttag i handskfack

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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EXTERIÖRFÄRGER

Pop Green Metallic (F24)

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

Blinkers med filbytningsfunktion

Fönsterhissar med timer

När du ska byta fil vippar du försiktigt på
blinkersspaken åt ena eller andra hållet
tänds blinkerslampan tre gånger.

Upp till 30 sekunder efter att tändningen
stängts av kan sidofönstret öppnas eller
stängas.

White Solid (W19)

Lås upp

Automatisk avstängning av
strålkastarna
När tändningen slås av kommer
strålkastarna automatiskt att stängas av
för att spara på batteriet.

Lås!

30sek

Cerulean Blue Mica (T69)

White Pearl (W54)

Varning för öppen dörr

Automatisk återlåsning

Regnsensor

En ljudsignal hörs om du börjar köra bilen
med en dörr som är öppen eller delvis
öppen.

Om någon dörr inte öppnas inom
30 sekunder efter upplåsning kommer
dörrarna automatiskt låsas igen.

Regnsensorn aktiverar vindrutetorkarna
automatiskt när regn eller vattenstänk
hamnar på vindrutan.
Ingår i Komfort- och Elegance-paket

15sek

Majestic Red Metallic (P19)

Cool Silver Metallic (A66)

Automatisk funktion för
bakrutetorkaren
När bakrutetorkaren är ställd i läge "INT"
kommer de starta automatiskt när du
lägger i backväxeln.

Eisen Gray Mica (A02)

11

Fördröjd innerbelysning
När tändningen slås av kommer
innerbelysningen lysa i ytterligare
15 sekunder.

Black Mica (X08)

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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MER FINESSER
Smarta detaljer

70 cm

70 cm
Nyckellöst lås (KOS)
Med nyckellöst lås (Keyless Operation System - KOS) räcker det att
du har sändaren i fickan när du ska öppna bilen. Tryck på knappen på
förardörren eller på bakluckan så kommer bilen att låsas upp. Invändigt
trycker du på Start/Stopp-knappen för starta eller stänga av motorn.

Fällbart bakre ryggstöd (60/40)

Ingår i Elegance-paket

Start och stopp knapp

Sändare till KOS

Ingår i Elegance-paket

Ingår i Elegance-paket

Förardörrens lås- och
upplåsningsknapp

Bakluckans lås- och
upplåsningsknapp

(endast modeller med KOS)

(endast modeller med KOS)

Intervalltorkare för bakrutan

Insynsskydd för bagageutrymmet

Hängare på passagerarsätets ryggstöd

Höjdjustering på förarsätet

Handskfack

9,2 meter
Elektriskt justerbara
ytterbackspeglar

13

Främre dörrsidor med
förvaringsfack och
flaskhållare

Mittkonsol med mugghållare

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.

Liten vändradie
Den snäva vändradien bidrar till att Space Star är lätt att hantera och
manövrera i alla lägen.

OBS. Bilderna i broschyren är internationella och kan skilja sig något från de svenska modellerna.
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STANDARDUTRUSTNING

EXTERIÖRFÄRGER & KLÄDSEL
g

Säkerhet

3-punkts ELR säkerhetsbälten bak
3-punkts ELR säkerhetsbälten fram med bältesförsträckare
ABS låsningsfria bromsar med EBD elektronisk bromskraftsfördelning
Anti-sladd (ASC) och Anti-spinn (TCL)
Bältespåminnare fram
Högt monterat bakre bromsljus
ISO-FIX fästen på ytterplatserna bak
Justerbara övre bältesinfästningar fram
Krockkuddar fram
Nackstöd justerbara i höjd fram och på ytterplatserna bak
Panikbromsassistans (BA)
Panikbromsvarnare (ESS)
Passagerarkrockkudde fram avstängningsbar via nyckel i handskfack
Sidokrockgardin
Sidokrockkuddar
Starthjälp i backe (HSA) endast CVT

Exteriör

165/65R14 däck, 14" x 4,5J stålfälg med heltäckande hjulsida
Backspeglar elektriskt justerbara
Bakruta eluppvärmd
Däckreparationssats
Fönsterrutor gröntonade
Sidokjolar
Strålkastare ställbara från förarplatsen
Stötfångare färganpassad
Takantenn
Vindrutetorkare med variabel intervall och bakrutetorkare med intervall

Interiör

12V uttag fram
Baksäte, delbart fällbart ryggstöd (60:40)
Barnsäkra dörrar bak
Belysning i bagageutrymmet
Elfönsterhissar fram med entrycksfunktion vid öppning av rutan
Fjärrstyrt centrallås
Framsäten eluppvärmda
Färddator
Förarsäte justerbart i höjd
Golvkonsol med mugghållare (2 fram & 1 bak)
Innerbelysning
Insynskydd bagageutrymme
Pollenfilter
Radioförberedd med 4 högtalare
Ratt ställbar i höjd
Solskydd med speglar
Varningssummer för öppen dörr
Yttertemperaturmätare

Modell

BASIC

Klädselfärg

Svart
Manuell 5-vxl
43X

Exteriörfärg

M: Metallic

Eisen Grey Mica (Mi)
Cool Silver Metallic (M)
Pop Green Metallic (M)
Majestic Red Metallic (M)
Cerulean Blue Mica (Mi)
White Solid (S)
White Pearl (P)
Black Mica (Mi)

Mi: Mica

P: Pärl

A02
A66
F24
P19
T69
W19
W54
X08

KOMFORT

Tillgängligt

Ej tillgängligt

ELEGANCE

Svart
Manuell 5-vxl
43X

0

Svart
CVT
45X

Manuell 5-vxl
43X

CVT
45X

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

S: Solid

TILLVALSPAKET
KOMFORT

Elfönsterhissar bak
Eluppvärmda ytterbackspeglar
Luftkonditionering
Mörktonade bakre sidorutor och bakruta
Radio och CD spelare MP3 kompatibel
Regnsensor
Spoiler bak
USB-uttag i handskfack

ELEGANCE

15" aluminiumfälg
Dimljus fram
Klimatanläggning
Nyckellöst centrallås och tändningslås (KOS)
Ratt läderklädd
Växelspaksknopp läderklädd
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TEKNISK SPECIFIKATION
Modell
Motor
Växellåda
Mått & Vikt
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Hjulbas
Spårvidd fram / bak
Markfrigång
Bagagevolym
- nedfällt säte upp till ryggstödskant
- nedfällt säte, total volym
Tjänstevikt
Totalvikt
Släpvagnsvikt
Motor
Typ
Bränsle/Oktan
Cylindervolym
Borrning x slaglängd
Kompressionsförhållande
Max. effekt (EEC net)
Max vridmoment
Volym bränsletank
Prestanda
Acceleration (0-100 km/h)
Toppfart
Miljö & bränsledeklaration
Bränsleförbrukning
Stad
Landsväg
Blandad
CO2
Blandad
Miljöklass
Transmission
Typ
Utväxling
1:an
2:an

mm
mm
mm
mm
mm
mm
l
l
l
kg
kg
kg

5d
1,2 AS&G
5-växlad manuell

5d
1,2 AS&G
CVT

3710
1665
1490
2450
1430 / 1415
150
235
600
912
Komfort 932, Elegance 941
1340

3710
1665
1490
2450
1430 / 1415
150
235
600
912
prel. Komfort 950, Elegance 960
1370

0

3-cylindrar, 12 ventiler, DOHC, MIVEC
Blyfri 95RON
1193
75,0 x 90
11

3-cylindrar, 12 ventiler, DOHC, MIVEC
Blyfri 95RON
1193
75,0 x 90
11

59 (80) / 6000
106 / 4000
35

59 (80) / 6000
106 / 4000
35

11,7
180

12,8
173

liter/100 km
liter/100 km
liter/100 km

4,8 (Elegance 5,0)
3,7 (Elegance 3,9)
4,1 (Elegance 4,3)

4,6 (Elegance 4,9)
3,8 (Elegance 4,0)
4,1 (Elegance 4,4)

g/km

95 (Elegance 100)
Euro 5

96 (Elegance 101)
Euro 5

5MT

CVT

cm3
mm
kW (Hk) / varv/minut
Nm / varv/minut
liter
sek
km/h

3:an
4:an
5:an
Back
Slutväxel
Styrning
Typ
Vänddiameter
Hjulupphängning
Fram
Bak
Bromsar
Fram
Bak
Däck & Fälgar
Fälg

0

m

Däck
Reservhjul

3,545
1,913

0

1,310
1,027
0,850
3,231
3,550

0

3,757

Kuggstång med elektrisk servo
9,2

Kuggstång med elektrisk servo
9,2

McPherson fjäderben
Torsionsaxel

McPherson fjäderben
Torsionsaxel

Ventilerade skivor
Trummor

Ventilerade skivor
Trummor

Stålfälg 14" x 4.5J
Elegance aluminium 15" x 5,0J
165/65-14, Elegance 175/55-15
Däckreparationssats

Stålfälg 14" x 4.5J
Elegance aluminium 15" x 5,0J
165/65-14, Elegance 175/55-15
Däckreparationssats

0

0
0
0

1490

1665

MÅTT

1430
1665

730

2450
3710

530

1415
3710
Alla mått i millimeter

17

18

Genom att ständigt granska marknadens behov och snabbt reagera på
förväntningar strävar vi efter att skapa harmoni mellan individer, samhället,
jorden och de bilar vi bygger. Vårt åtagande är att förse världen med körglädje,
lugnande säkerhet och miljöansvar.

MITSUBISHI INNOVATIVE ELECTRIC VEHICLE

BEKYMMERSFRI KÖRNING

ÅTERVINNING GAMLA BILAR

Cirka 2500 auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningar i Europa
åtar sig att hjälpa dig var du än befinner dig.

- DET ÄR VÅR SKYLDIGHET ATT SKYDDA MILJÖN
Mitsubishi Motors konstruerar och producerar produkter och
komponenter av hög kvalitet i syfte att förse sina kunder med
pålitliga motorfordon. Mitsubishi Motors har utmärkt service för att
fordonet ska bibehålla optimal kondition under dess livstid. Vi har
högsta respekt för miljön och använder material som kan återvinnas
eller återanvändas efter det att Mitsubishi fordonet har kommit till
slutet av sin livslängd. Efter lång tids användning åtar vi oss att ta
tillbaka fordonet för att återvinna det på ett miljövänligt sätt i enlighet
med gällande EU direktiv och nationella bestämmelser.
Alla Mitsubishi fordon upp till 3,5 tons totalvikt, registrerade fr.o.m.
1 januari 1998 kommer att tas tillbaka av oss, vid någon av de
utsedda mottagningsställen utan kostnad för den siste ägaren,
förutsatt att fordonet är komplett och är fri från annat avfall. Fr.o.m.
1 januari 2007 gäller samma villkor för alla Mitsubishi fordon, upp till
3,5 tons totalvikt, oavsett datum för första registrering.

PROFESSIONELL SERVICE
Även nya bilar behöver regelbundet underhåll och service. Inte
endast för att garantera din rörlighet, men också för din och dina
passagerares säkerhet. Professionellt utbildad personal vid din
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggning, med diagnosutrustning
och originaldelar, är beredda att ge bästa möjliga service. Du blir
informerad om kostnaderna i förväg, så det blir inga obehagliga
överraskningar när du kommer tillbaka för att hämta bilen.
MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL RESERVDELAR
Även små tekniska fel kan leda till olyckor. Alla Mitsubishi Original
Reservdelar är därför utvecklade och testade med höga kvalitetskrav. Vi rekommenderar därför att Mitsubishi Motors Originaldelar
alltid används för att behålla säkerheten och integriteten i din bil.
Mitsubishi Motors Originaldelar finns endast tillgängliga hos de auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningarna. Vi kan med stolthet
notera att vi fått höga poäng i kvalitetsundersökningar gällande service.
HELTÄCKANDE GARANTIER – EN SJÄLVKLARHET
Mitsubishi personbilar omfattas av 8 års Mitsubishi Motors Garanti
eller upp till 150 000 km, vilket som först inträffar. Denna modell
omfattas dessutom av 12 års garanti mot genomrost samt 3 års
vagnskadegaranti.

Ett nätverk för mottagningsställen finns för att försäkra att Mitsubishi
fordonet blir omhändertaget och återvunnet på ett miljövänligt sätt.
Utvecklingsarbetet för att skapa ökade möjligheter att höja
återvinningsgraden pågår ständigt genom att fordonen och dess
komponenter utvärderas löpande och förbättras.
För ytterligare information besök gärna BIL Sweden:s hemsida
www.bilsweden.se eller kontakta MMC Bilar Sverige AB - generalagent
i Sverige för Mitsubishi-bilar - på telefon 08 – 474 54 00.

MAP – KOSTNADSFRITT DRIFTSTOPPSPROGRAM
(MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PROGRAM)
För att ytterligare visa vårt åtagande för att ge
dig trygghet med din Mitsubishibil, och för att
visa vårt förtroende för vår produkt, får du ett
MAP-kort med din nya Mitsubishi som är giltigt i
3 år eller upp till 100 000 km, vilket som först
inträffar. MAP står för Mitsubishi Motors Assistance Program, och
med MAP–kortet i fickan är du garanterad hjälp vid eventuellt
driftstopp i ca 40 länder runtom i Europa.
Skulle du någon gång behöva assistans beroende på driftstopp,
olycka, stöldförsök eller skadegörelse – var du än befinner dig, 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – ring bara numret på ditt kort
och problemet blir löst omgående. Om det skulle visa sig vara
allvarligt, blir din bil bärgad till närmaste Mitsubishi verkstad eller du
blir erbjuden hotellvistelse, fortsatt resa med en tillfällig
ersättningsbil. Vidare kan du förlänga tryggheten med MAP ett år i
taget (MAP Upgrade) genom att du fortsatt låter en auktoriserad
Mitsubishi verkstad göra service på din bil varje år till dess bilen blir
10 år gammal.

MMC Bilar Sverige AB

www.mitsubishimotors.se

Mitsubishi Motors Europe BV

www.mitsubishi-motors-europe.com
Broschyren är internationell. Avbildade bilar kanske därför inte alltid överensstämmer med de bilar som
marknadsförs på den svenska marknaden. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tekniska data och utrustning
utan föregående meddelande. Vänligen kontakta din lokala Mitsubishi återförsäljare för senaste informationen
13 swe 418633 Mar. 13 Printed in The Netherlands

