MERE AF DET HELE
Space Star tilbyder inspirerende design og ægte køreglæde. Space Star hører hjemme i den større B-klasse
og tilbyder en kabine med plads til 5 personer, og roses for det omfangsrige standardudstyr. Så er du på jagt
efter en kompakt bil i byen, og vil ikke gå på kompromis med hverken sikkerheds- eller komfortudstyr, så er
Space Star noget for dig.

Bilen er vist med ekstraudstyr
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UDTRYKSFULDT DESIGN
Det dynamiske design, fra den udtryksfulde front til den sporty bagende, understreger et
moderne design og afspejler samtidig høj køresikkerhed.

Bilen er vist med ekstraudstyr
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KOMFORT HELE VEJEN
Sæt dig godt til rette og nyd turen. I Space Star vil du blive mødt af en
komfortabel og indbydende kabine med masser af smarte detaljer og
lækkert udstyr. Multifunction GPS Navigationssystemet, som fås som
eftermonteret ekstraudstyr, er flot integreret og giver dig mulighed
for at tilslutte bærbare medieafspillere. Placeret lige ved hånden er
aircondition, der sikrer, at du altid har en behagelig temperatur på din
køretur.

Bilen er vist med ekstraudstyr
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SIKKER KØREGLÆDE
Stabilitet, kvik acceleration og smidig manøvrering er egenskaber, du vil værdsætte i din hverdag. Brændstoføkonomien er også i fokus,
og du får masser af kilometer ud af hver tankfuld brændstof på grund af Mitsubishis mangeårige udviklingsarbejde inden for teknik og
aerodynamik.

MOTOR

AUTOMATGEAR - INVECS-III CVT*

Space Star tilbydes med en kvik 3-cylindret 1.2 liters 80 hk
MIVEC* motor, som leverer 106 Nm ved 4.000 o./min., og
som kører op til 19,6 km/l ved blandet kørsel (EU norm).

CVT gearkassen udnytter motorens omdrejninger optimalt
for hurtig acceleration og god brændstoføkonomi. Du vil
nyde den trinløse acceleration og nå afstresset frem til
bestemmelsesstedet.

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control

* Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

Bilen er vist med ekstraudstyr

MOTOR
STOPPES

Kører
Bremsepedal

KOBLING
OFF

MOTOR
STARTES

Stopper
Bremsepedal

KOBLING
ON

AUTO STOP & GO [AS&G]

ECO INDIKATOR
Denne praktiske indikator viser dig, hvor økonomisk
du kører. Jo flere grønne lamper, jo bedre, og
så optimerer du din køreteknik til maksimal
brændstofbesparelse og miljøvenlighed.

Auto Stop & Go (AS&G) standser automatisk motoren, når du venter ved et
trafiklys eller i en stillestående kø. Denne funktion er medvirkende til at reducere
brændstofforbrug og udstødningsemissioner.

AER

ODYNAMISK

4.6 METER

AERODYNAMISK DESIGN

EN VENDERADIUS BLANDT DE MINDSTE I KLASSEN

Den strømlinede Space Star glider let gennem luften i kraft af klassens laveste
luftmodstand (Cd 0.27*), der reducerer vindstøj og CO2-emissioner samt
forbedrer brændstoføkonomien og stabiliteten ved høj fart. Aerodynamikken er
forbedret med en innovativ spoiler ved tagets bagkant, skørter og afdækning af
undervognen.

Den lille venderadius giver dig en fremragende
manøvreevne.

* Internt testresultat.
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PRAKTISK ANLAGT
Space Star er fuldt af praktisk udstyr. Og alle detaljer er udformet til en perfekt brugeroplevelse, fra det eftermonterede multifunktions GPS
navigationssystem (MGN) over aflæggepladsen for dine småting og til indstillingsmulighederne for temperatur, musik og sæder.

MULTIFUNCTION GPS NAVIGATION (SMARTPHONE-LINK) (MGN)
Nyt avanceret multimedie system med navigation og smartphone link teknologi fås som originalt tilbehør.

Bemærk. Specifikationerne kan være forskellige i de enkelte lande. Hør mere om MGN hos din Mitsubishi forhandler

KLARE OG TYDELIGE INSTRUMENTER MED
FORKROMET INDFATNING
Instrumenterne er store og lette at aflæse
med en konstant belysning. Den forkromede
indfatning understreger interiørets sporty
design. Lysstyrken kan indstilles efter
lysforholdene i alle situationer.

MULTIINFORMATIONSDISPLAY

Auto Stop & Go

Udendørs
termometer

Regulering af
instrumentbelysning

Aktionsradius

Gennemsnitsforbrug

Service reminder

UDSTYRSDETALJER

HØJDEJUSTÉRBART RAT

HANDSKERUM OG HYLDE

AUTOMATISK KLIMAANLÆG (EJ MULIGT I
DANMARK)

AIRCONDITION

RADIO/CD MED AUX UDGANG

Gulv lukket

Gulv åben

FOLDBAR SPLITBAGSÆDERYG (60:40)

POSEKROG VED PASSAGERSÆDE

OPBEVARINGSRUM I BAGAGERUM

KOPHOLDERE

DØRLOMMER FORAN
MED FLASKEHOLDER
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SIKKERHED
AKTIVT OG PASSIVT SIKKERHEDSUDSTYR
Højstyrkestål

980 MPa
590 MPa
440 MPa
ROBUST LETVÆGTSKAROSSERI

6 AIRBAGS

Der er benyttet højstyrkestål i vidt omfang for at
reducere vægten uden at gå på kompromis med
kollisionssikkerheden.

Front-, side og gardinairbags sørger for at beskytte
dig og dine passagerer bedst muligt i tilfælde af
kollision.

Uden ASC (baghjulsudskridning)
Passagerer og last uden EBD
BREMSELÆNGDE
Passagerer og last inklusiv EBD

Kun fører med EBD
Uden ASC (forhjulsudskridning)

ACTIVE STABILITY CONTROL [ASC/ESP]

ABS + EBD

ESP regulerer uafhængigt bremsekraften til hjulene for derved at
bevare bilens fremragende stabilitet. Systemet optimerer desuden
vejgrebet for at forebygge momenttab, når der registreres hjulspin,
ved at styre motorens ydelse og bremse de hjul, der spinder.

ABS forhindrer, at hjulene blokerer ved hårde opbremsninger,
så du stadig kan styre, også på glat vej. Den elektroniske
bremsekraftfordeling (EBD) distribuerer bremsekraften optimalt til
alle fire hjul, så der opnås bedst mulig bremsevirkning.

MED HILL START ASSIST

UDEN HILL START ASSIST

HILL START ASSIST [HSA]
Ved start på en stejl stigning forhindrer HSA, at bilen ruller bagud,
når du slipper bremsen. Det sker ved, at systemet opretholder
bremsetrykket i op til to sekunder, indtil du træder på speederen.

SELESTRAMMERE

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM / DÆKTRYKSOVERVÅGNING [TPMS]

Selestrammerne strammer
automatisk sikkerhedsselerne
foran i tilfælde af
frontalkollision. Det sikrer
færre skadespåvirkninger.

TPMS systemet overvåger konstant dæktrykket i alle fire hjul. Hvis
systemet registrerer lavt dæktryk i et af dækkene vil en advarselslampe
lyse i displayet.

HIGHLIGHTS
SMARTE DETALJER

70 cm

70 cm
NØGLE FRI ADGANG OG START/STOP KEYLESS OPERATION
SYSTEM [KOS]
Dette system gør det let at låse dørene op og i. Motoren
kan startes og standses ved at trykke på start/stop
knappen, blot bilnøglen er i nærheden af bilen.

START/STOP

KOS

KNAP I FØRERDØR TIL AT ÅBNE
OG LÅSE DØRENE

KNAP PÅ BAGKLAP TIL AT ÅBNE
OG LÅSE DØRE/BAGKLAP
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SMARTE DETALJER

(Electronic Time and Alarm Control System)

INDIKATOR MED KOMFORTFUNKTION
Når blinklysarmen aktiveres let vil blinklyset blinke 3
gange. Det giver dig mulighed for at koncentrere dig om
kørslen og derved øge sikkerheden.

LOCK!

30 sec.

AUTOMATISK GENLÅSNING AF DØRE
Hvis du indenfor 30 sekunder trykker på
fjernbetjeningen for at låse dørene op, men ikke åbner
en af dørene, vil systemet automatisk låse alle dørene
igen.

TIMER PÅ ELSIDERUDERNE

REGNSENSOR

Når motoren er standset kan elruderne betjenes i op til
30 sekunder før dørene åbnes.

Regnsensoren aktiverer automatisk vinduesviskerne,
når den registrerer fugt på forruden.

AUTOMATISK SLUKNING AF FORLYGTER

AUTOMATISK IGANGSÆTNING AF BAGRUDEVISKER

Efter motoren er standset og du har forladt bilen,
slukker forlygterne automatisk, således batteriet ikke
løber tør for strøm.

Når betjeningsarmen til bagrudeviskeren er i "INT"
mode, aktiveres bagrudeviskeren, når bilen sættes i
bakgear.

ALARM FOR ÅBNE DØRE

INTERIØR LYS

Hvis en dør stadig er åben, når bilen sættes i gang, vil
du blive advaret af et akustisk signal.

Efter motoren er standset og nøglen fjernet fra
tændingslåsen, forbliver kabinelyset tændt i 15
sekunder.

EKSTERIØR OG INTERIØR

INVITE+

INVITE+
Udstyr
• 6 airbags
• ASC og TCL (Active Stability- og traction
Control)
• ABS (Anti-Blokeringssystem) med EBD
(Elektronisk Bremsekraft Distribution)
• HSA (Hill Start Assist)
• 14” aluminiumsfælge med 165/65R14 dæk
• Tågeforlygter
• LED baglygter

• Regnsensor
• Sidespejle, eljusterbare m. varme og blink
• Hækspoiler
• Ruder, mørktonede, bag
• Bakspejl med dag/nat funktion
• Aircondition
• Fjernbetjent centrallås
• Nøglefri adgang og nøglefri start/stop
• Elruder, for og bag
• Sædevarme, for

• Førersæde, længde- og højdejusterbart
• Fartpilot, ratbetjent
• Ratbetjening til radio og håndfri telefoni
• Radio/CD m. MP3 funktion og 4 højtalere
• USB og AUX indgang
• AS&G (Auto Stop & Go)
• Læderrat og lædergearknop
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FARVER

WINE RED (P)

SUNRISE ORANGE (M)

RED (M)

CERULEAN BLUE (M)

TITANIUM GREY (M)

COOL SILVER (M)

BLACK (M)

WHITE (P)

WHITE (S)

■ Tilgængelige farver
Version

INVITE+

Interiør

Sort stof

Eksteriør farve
Wine Red (P)

P57

Sunrise Orange (M)

M09

Red (M)

P19

Cerulean Blue (M)

T69

Titanium Grey (M)

U17

Cool Silver (M)

A66

Black (M)

X08

White (P)

W54

White (S)

W19

(M) Metalfarve mod merpris (P) Perlemetalfarve mod merpris (S) Standardfarve
Note: De viste farver kan variere en anelse fra de virkelige farver

■
■
■
■
■
■
■
■
■

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
1.2 litre
5 trins manuel gearkasse

Automatgear*
AS&G

■

INVITE+

■

Motor
Type

DOHC 12-ventileret MIVEC

Cylendervolume

cc

1.193

Indsprøjtningssystem

ECI-MULTI

Emissionsniveau

Euro 6d

Maks. ydelse

kW(hk) / o./min.

Maks. moment

59 (80)/6,000

Nm o./min.

106 / 4,000

Brændstofsystem
Brændstoftype

95 blyfri

Tankindhold

liter

35

Præstationer
Tophastighed**
Acceleration***

0-100km/t

km/t

180

173

sek.

12,7

13,5
18,2

Brændstofforbrug***

Kombineret

km/l

19,6

CO2 udslip***

Kombineret

g/km

115

Energimærke
Venderadius

125
+

m

4,6

Hjulophæng
For

MacPherson med krængningsstabilisator

Bag

Stiv bagaksel

Bremser
For

Ventilerede skivebremser

Bag

Tromlebremser

Styretøj
Type

Elektrisk servostyring

Vægte
Køreklar vægt

kg

845

865

Totalvægt

kg

1340

1370

* af CVT typen (Continuously Variable Transmission)
**Målt af Mitsubishi Motors Corporation
***Acceleration, brændstofforbrug og CO2 værdier kan variere afhængig af udstyrsniveauet
De angivne forbrugstal er målt af et uafhængigt testlaboratorium i overensstemmelse med gældende EU-direktiv. Mitsubishi garanterer ikke for, at man kan opnå det angivne
forbrugstal, idet en række faktorer er bestemmende for brændstofforbruget. Blandt andet kørselsmønster, kørestil, dæktryk, vejr-, vej- og vindforhold, bilens alder, udstyr og
vedligeholdelsesstand.
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■ Standard
Model
Sikkerhed

INVITE+

Elektrisk servostyring

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Multiinformationsdisplay m. bl.a. trip- og kilometertæller,
gennemsnitsforbrug, udendørstemperatur, frost advarsel

■

ECO indikator

■
■

6 airbags
ASC og TCL (Active Stability- og traction Control)/ESP
ABS (Anti-Blokeringssystem) med EBD (Elektronisk Bremsekraft Distribution)
BAS (Brake Assist System)
HSA (Hill Start Assist)
ESS (Automatisk katastrofeblink v. hård opbremsning)
TPMS (Dæktryksovervågning)
3-punkts sikkerhedssseler med selestrammere til 5 personer
ISOFIX barnestolsbeslag, 2 stk. bag
Startspærre
Børnesikring på bagdøre

Eksteriør

14" aluminiumsfælge med 165/65R14 dæk
Dækreparationskit
Tågeforlygter
Halogen forlygter med integrerede blinklys og positionslys
LED baglygter
Ruder, tonede
Ruder, mørktonede, bag
Forrudeviskere med intervalfunktion
Regnsensor
Bagrudevisker
Sidespejle, eljusterbare
Sidespejle, m. varme
Sidespejle, m. blinklys
Hækspoiler

Interiør

Opbevaringshylde over handskerum
12V udtag i midterkonsol
Kopholdere, for 2 stk, bag 1 stk.
Dørlommer, fordøre
Solskærm, førerside med spejl og billetholder
Solskærm, passagerside med spejl og billetholder
Bakspejl med dag/nat funktion

Komfort

Aircondition
Pollenfilter
Varmekanaler, bag
Fjernbetjent centrallås
Nøglefri adgang og nøglefri start/stop
Fartpilot, ratbetjent
Elruder, for og bag
Auto up & down funktion med anti-klem, siderude førerside
Læderrat og lædergearknop
Højdejustérbart rat

Gearskifteindikator (5-trins manuel gearkasse)

UDSTYR
■ Standard
Model
Sæder

INVITE+

■
■
■
■
■
■
■

Førersæde, længde- og højdejusterbart
Passagersæde, længdejusterbart
Passagersæde, højdejusterbart
Sædevarme, for
Bagsæde, 60:40 splitbagsæderyg
Nakkestøtter for, højdejusterbare, 2 stk.
Nakkestøtter bag, højdejusterbare, 3 stk.

Audio og

■
■
■
■
■
■
■

Radio/CD m. MP3 funktion

kommunikation Ratbetjening til radio
Bluetooth®
DAB
USB og AUX indgang
4 højttalere
Garanti

12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring

■
■

5 års garanti/ 100.000 km
5 års lakgaranti/ 100.000 km
Bluetooth® er et registreret varemærke fra Bluetooth SIG. Inc.

1415

1505

DIMENSIONER

1430
1665

745

2450

600

3795

1415
Alle mål er opgivet i millimeter

1505
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www.facebook.com/mitsubishi-motors.dk

5 ÅRS GARANTI
Alle nye Mitsubishi biler leveres med en omfattende 5 års
garanti/100.000 km. Garantien mod indefra kommende
gennemtæring dækker i de første 12 år. Statistikkerne viser,
at bilerne fra Mitsubishi har en uovertruffen driftssikkerhed,
men hvis du mod forventning skulle have brug for hjælp,
tilbyder vi vores europæisk dækkende vejhjælp MAP.

MITSUBISHI PRISMATCH
Mitsubishi tilbyder Prismatch. Det betyder ganske enkelt at dit
autoriserede Mitsubishi værksted altid kan tilbyde dig markedets
bedste pris. Har du fået et billigere tilbud på dit serviceeftersyn hos et
ikke autoriseret Mitsubishi værksted, så matcher vi tilbuddet. For vilkår
henvises til vores hjemmeside. På den måde er vi sikre på, at du altid
får det optimale serviceeftersyn. Ved at lade et autoriseret Mitsubishi
værksted servicere din bil, er du sikret, at der udelukkende benyttes
MAP - GRATIS VEJHJÆLP VED NEDBRUD
originale reservedele. Ydermere sikrer du dig mod evt. bortfald af
For at vise vores forpligtelse til at bevare din bilens garanti pga. fejlreparationer udført af uautoriserede værksteder.
mobilitet og den tiltro, vi har til vore bilers
MAP
driftssikkerhed, får du et gratis MAP-kort, der, MITSUBISHI SERVICEAFTALE
sammen med din nye Mitsubishi, gælder i 3 år. Mitsubishis service- og vedligeholdelsesaftale dækker ikke kun
MAP står for Mitsubishi Motors Assistance serviceeftersyn men også vedligeholdelse og reparationer - til fast
Package, og med MAP-kortet i lommen får du ydelse uden overraskelser. Og vi stiller naturligvis faguddannede
garanteret mobilitet i mere end 30 lande i hele Europa. Hvis du skulle få Mitsubishi teknikere, specialværktøj og de nyeste tekniske oplysninger
brug for hjælp i tilfælde af driftsstop, ulykke, tyveri eller hærværk – til din rådighed for at sikre din bil en lang og problemfri levetid.
uanset hvor du er, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen – skal du blot
ringe til nummeret på kortet. Hvis der er tale om alvorlige fejl, GENBRUG AF UDTJENTE BILER
transporteres din bil til den nærmeste Mitsubishi forhandler, og du får Vi er forpligtet til at beskytte miljøet. Mitsubishi konstruerer og
tilbudt ydelser som hotelovernatning, fortsættelse af rejsen, fremstiller køretøjer og komponenter af høj kvalitet, der har til formål
erstatningsbil og hjemtransport af bilen alt afhængig af nedbruddets at give vore kunder køretøjer med lang levetid og en fremragende
karakter. Og hvis du fortsætter med at lade din bil servicere af et service, så køretøjerne altid er i optimal køreklar stand. Vi har den
autoriseret Mitsubishi serviceværksted efter de første 3 år, garanteres største respekt for miljøet og benytter materialer, som kan genbruges
din mobilitet i endnu 1 år eller indtil det næste serviceeftersyn (alt efter og udnyttes på ny, når dit Mitsubishi køretøj har nået slutningen af sin
levetid. Efter et langt arbejdsliv vil vi tage dit køretøj tilbage og
hvad der indtræffer først), indtil din bil er 15 år gammel.
genbruge det på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med EUdirektivet om End-of-Life Vehicles og alle gældende nationale
ENESTÅENDE KUNDESERVICE
Cirka 2.500 autoriserede Mitsubishi Motors serviceværksteder i Europa forskrifter.
står klar til at hjælpe, uanset hvor du befinder dig.
Alle Mitsubishi køretøjer (op til 3,5 t tilladt totalvægt), der er solgt efter
1. juli 2002, tages tilbage fra den sidste ejer uden omkostninger af et af
PROFESSIONEL SERVICE
Også nye biler kræver regelmæssig vedligeholdelse og service. Ikke de udpegede tilbagetagningssteder, forudsat at køretøjet indeholder
blot for at garantere din mobilitet, men også af hensyn til din egen og alle væsentlige komponenter og ikke indeholder affald. Fra 1. januar
dine passagerers sikkerhed. Et professionelt netværk af autoriserede 2007 gælder dette for alle Mitsubishi køretøjer uanset salgsdato. Der
service værksteder med specielt diagnoseudstyr og originale findes et netværk af indsamlingssteder, som modtager Mitsubishi
reservedele står klar til at yde hjælp og service. Du kan få oplyst End-of-Life køretøjer, således at det sikres, at dit køretøj genanvendes
omkostningerne på forhånd, så du ikke får nogen ubehagelige på en miljøvenlig måde. Samtidig evalueres og forbedres mulighederne
for genanvendelse af køretøjer løbende med det formål at opnå en
overraskelser, når du henter din bil.
endnu større genanvendelsesprocent i fremtiden. EUs End-of-Life
Vehicles direktiv gælder i alle EU medlemslandene. Læs mere på
MITSUBISHI MOTORS ORIGINALDELE
Selv de mindste tekniske fejl kan medføre ulykker. Derfor er alle www.refero.dk.
Mitsubishi Motors originaldele udviklet og afprøvet efter meget
strenge kvalitetsnormer. Det anbefales at bruge Mitsubishi Motors
originaldele for at bevare sikkerheden og originaliteten af din bil og
sikkerheden for dine passagerer.
MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE
On-call 24 hours a day, 7 days a week

AT HOME
ABROAD
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