SPA C E S TAR

D R I VE Y OUR AMBITION
Niet zomaar een slogan. Al meer dan 100 jaar staat Mitsubishi voor
Japans vakmanschap en kwaliteit, emoties en avontuur, met ambitieuze
en baanbrekende modellen als de Pajero, de Lancer Evolution en de
Outlander PHEV. Ook de komende eeuw willen we wagens van topkwaliteit
blijven bouwen, die dankzij hun innoverende technologie en stijlvol design
zelfs de hoogste verwachtingen van onze klanten inlossen.
“Drive your Ambition” moet u inspireren om op ontdekking te gaan en
nieuwe ervaringen op te doen. Uw ambitie achterna. En tegelijk is het een
uitnodiging van Mitsubishi om dit opwindende avontuur vol gevoel en in
vertrouwen samen te beleven.
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T O O N J E VRIJ HEID EN S TIJL
De Space Star combineert vloeiende gestroomlijnde rondingen met een krachtige en moderne styling om een
verfrissend evenwicht en een geruststellend gevoel van stabiliteit te creëren.
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GE N IE T M E E R VAN DE KL EIN E DIN G EN I N HE T L E VE N
Maak elke dag een nieuwe start in de zorgeloze nieuwe Space Star. Zijn pittige stijl inspireert je om nieuwe
horizonten te verkennen, en zijn levendige respons tovert een lach op je gezicht. Je zult ook genieten van
zijn zachte rijcomfort, zijn buitengewoon stabiele wegligging en zijn milieuvriendelijke prestaties. Hij is de
perfecte nette reisgenoot.
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D E S T E R VAN HET STADSCEN TR UM
De Space Star is de slimme stadswagen die u probleemloos tot in het hart van de stad brengt. En tot ver
daarbuiten. Want ondanks zijn compacte buitenafmetingen is hij vanbinnen verrassend ruim en comfortabel.
Met zijn superkleine draaicirkel parkeert u hem dan weer probleemloos in de kleinste parkeerplaats.
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S O L I DE E N T OC H L EVEN DIG
De Space Star koppelt een handig formaat en Europese flair aan een verrassende binnenruimte en
Japanse degelijkheid. We hebben al onze kennis aangewend om je in het grootste comfort van elke
rit te laten genieten.
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B A A D E LKE RIT IN COMFOR T

V EEL Z I J D I G E O P B ER G M O G EL I J K HEDEN

Stap in en ontdek het levendige rijplezier dat de Space Star biedt. De geraffineerde styling, de grote
binnenruimte en het goede zicht rondom staan garant voor een gevoel van welzijn. Voeg daarbij de
kwaliteitsvolle uitrusting en de hoogteregeling voor de bestuurderszetel en de hoofdsteun, en je voelt je
helemaal thuis.

Voor grotere voorwerpen kunnen de achterzetels volledig
weggeklapt worden om een grote laadruimte met vlakke bodem
te creëren. De asymmetrisch (60:40) deelbare achterbank kan ook
gedeeltelijk neergeklapt worden om extra lange voorwerpen te
vervoeren zonder alle zitplaatsen achterin op te geven.

13

SPA C E S TAR

R I J P L E ZIE R E N ECOL OG IE G AAN HAND I N H A N D

A U T O M AT I S C H E V ER S NEL L I NG S B A K (C V T )

Rijden met de Space Star is altijd een plezier omdat hij vinnige prestaties weet te paren aan een laag verbruik.
Of je nu naar het werk pendelt, in de stad rijdt of langere afstanden aflegt, hij komt altijd dynamisch uit de
hoek en biedt een geruststellende stabiliteit. Hij reageert op de minste beweging van het gaspedaal en laat

De automatische versnellingsbak (CVT) handhaaft het optimale toerental
voor hoogwaardige prestaties en een laag verbruik. Je zult zeker de vloeiende
acceleratie en vertraging appreciëren, net zoals de efficiënt gekozen
overbrengingsverhoudingen in alle rijomstandigheden.

zich gemakkelijk besturen, zodat parkeren en bochten nemen een plezier worden.

Motoren
De Space Star laat je de keuze tussen twee bruisende MIVEC-driecilinders: eentje van 1.0 en eentje van 1.2 liter.
De lichtgewicht 1.0 met 52 kW (71pk) en AS&G neemt genoegen met amper 4,5l/100 km (NEDC), terwijl de
potentere 1.2 een flinke 59 kW (80 pk) levert bij 6.000 o/m, naast een koppel van 106 Nm bij 4.000 o/m.
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Airbags
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags beperken
de impactkracht vanuit alle richtingen, om bij
een botsing de verwondingen bij de bestuurder
en zijn passagiers te beperken.

Actieve Stabiliteitscontrole (ASC)

Zonder ASC (spinnende achterwielen)

In bochten regelt het geavanceerde actieve
stabiliteitscontrolesysteem ASC met
tractiecontrole TCL de remkracht voor elk wiel
om een uitmuntende stabiliteit te garanderen.
Zonder ASC (spinnende voorwielen)

Hill Start Assist (HSA)

V E I L IGHE ID

Bij het wegrijden op een steile helling helpt de
HSA om te voorkomen dat de auto achteruit rolt
wanneer je het rempedaal loslaat. Het systeem
blijft gedurende twee seconden remkracht
uitoefenen totdat je het gaspedaal indrukt.

Rijden is aangenamer als je gemoedsrust hebt. In de Space Star kun je erop vertrouwen dat gesofisticeerde
veiligheidsmaatregelen werden getroffen om jou en je passagiers te beschermen.
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Radio CD/MP3 met USB
Je muziek altijd en overal kunnen meenemen?
Geen probleem met het ingebouwde
audiosysteem van de Space Star. Met een druk
op de knop schakel je over van radio naar CDspeler of een externe bron, die je gemakkelijk
aansluit dankzij de standaard USB-ingang.

Digital Audio Broadcast (DAB)
Dankzij de digitale radio-ontvanger luister je
storingsvrij naar je favoriete radiozenders. DAB
ofte Digital Audio Broadcast staat synoniem
voor een kwaliteitsvolle klankweergave.

M U LTIFUNC T ION G P S N AVIG ATION (MGN )
Een ingebouwd toestel met de flexibiliteit van een smartphone? Het bestaat! Het multifunctionele
navigatiesysteem van de Space Star laat je kiezen tussen TomTom en de navigatie-apps op je smartphone
zoals Apple Carplay en Android Auto*. Je krijgt realtime updates en verkeersinfo, terwijl het scherm naar wens
personaliseerbaar is. Laat je intuïtie je leiden: via de handige iconen op het touchscreen vind je zo je weg.
Bellen doe je handsfree met de Bluetooth-verbinding. CD, MP3, Podcast of webstreaming? De keuze is aan jou!
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*Sommige features of apps zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle landen of alle regio’s. Google Play en het logo van Google Play zijn
handelsmerken van Google LLC. iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Bluetooth® telefoonsysteem
Veilig contact houden met de handenvrijkit.
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HOOGT E PUN TEN
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1 . I n s tr u men ten c lust e r me t w i t t e ach t e rgron d ve rlic hting
2 . 1 5 ” d u o -to o n alumi n i um ve lge n
3 . Au to m a ti s c h e ai rcon d i t i on i n g
4 . B i -X en o n k o p lamp e n me t L ED- p osi t i on e ri n g sli c ht
5 . H a n d en v r i j s l eut e lsy st e e m (Ke y le ss Op e rat i on S ystem)
6 . C r u i s e C o n tr o l me t st uurw i e lbe di e n i n g
7 . I n d e h o o g te ve rst e lbare b e st uurde rsze t e l
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INT RO

STANDAARDUITRUSTING

Exterieur

Interieur

Comfort

Veiligheid

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Dakspoiler
Remlicht bovenaan in dakspoiler
Elektrisch verstelbare buitenspiegels in
koetswerkkleur
Dagrijverlichting geïntegreerd in de bumper
Bumpers in koetswerkkleur
Buitenspiegels, buitendeurgrepen en koffergreep
in koetswerkkleur
14” stalen velgen met wieldeksels
Halogeen koplampen

•
•
•
•
•

In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
In de hoogte verstelbare hoofdsteunen voor-en
achteraan
In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel vooraan
Bagagecover
Urethaan stuurwiel, versnellingspookknop en
remhendel
Toerentalteller
Zonneklep bestuurder

•
•
•

Manuele airconditioning
Radio CD/MP3 met AUX
4 luidsprekers
USB-aansluiting
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ruiten vooraan met auto-down
bestuurder
Elektronische stuurbekrachtiging
AS&G monitor & ECO drive assist
Boordcomputer

•
•
•

ASTC, ABS, EBD & BA
Emergency Stop Signal System (ESS)
Bestuurders- en passagiersairbag vooraan
Zijairbags vooraan en gordijnairbags voor- en
achteraan
Bandendrukcontrole (TPMS)
Isofix bevestigingen achteraan (2)
Hill Start Assist (HSA)
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INVIT E

STANDAARDUITRUSTING (bovenop INTRO)

Exterieur
•
•
•
•
•

15” aluminium velgen
Achterlichten met LED-technologie
Privacy glass achteraan
Zwarte B-stijl
Verwarmde buitenspiegels

Interieur
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•
•
•
•
•

Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
Ventilatieroosters met zilveren accent
Bedieningspaneel ramen in pianolak
Deurhandgrepen interieur vooraan in chroom
In de hoogte verstelbare passagierszetel

•
•

Zonneklep passagier
Opbergbox onder koffervloer

Comfort
•
•
•
•
•
•

Cruise control
DAB (Digital Audio Broadcast)
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multi-Information Display met witte
achtergrondverlichting
Licht- en regensensor
Elektrische ruiten achteraan en anti-klem
beveiliging bestuurder

D I A M O ND ED I T I O N
STANDAARDUITRUSTING (bovenop INVITE)
Comfort
•

Navigatie- en multimediasysteem met
touchscreen (MGN) compatibel met uw
smartphone
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INST Y LE

STANDAARDUITRUSTING (bovenop DIAMOND EDITION)

Exterieur

Comfort

•
•

•
•

•
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Bi-Xenon koplampen met LED-positioneringslicht
Buitenspiegels met geïntegreerde
richtingaanwijzers
Mistlichten vooraan

Automatische airconditioning
Handenvrij sleutelsysteem (Keyless Operation
System)
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K O E T SW E RKKLEUR EN

T EC H NI S C H E S P EC I F I C AT I ES

Cerulean Blue Mica (T69)

Sunrise Orange Metallic (M09)

1.0 liter
Manuele versnellingsbak met 5 versnellingen
5 zitplaatsen
A05AXNHXL6
A03AXNHXL6
•
•
•
•

INTRO
INVITE
DIAMOND EDITION
INSTYLE

Wine Red Pearl (P57)

1.2 liter

CVT*
A03AXTHXL6
•
•
•

Motor
Type

Red Metallic (P19)

Black Mica (X08)

Cilinderinhoud
Injectiesysteem
Uitstootnorm
Max. vermogen (EEC net)
Max. koppel (EEC net)

Titanium Grey (U17)

Brandstofsysteem
Brandstoftype
Inhoud brandstoftank

Cool Silver (A66)

White Pearl (W54)

1505

B E K L E DING

Stoffen interieur zwart
1430
1665

745

2450
3795

1505
1665
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745

2450
3795

600
1415

liter

600

1.2 liter 12 kleppen DOHC MIVEC AS&G
1.193
ECI-MULTI
Euro 6d-TEMP
59(80)/6.000
106/4.000

Benzine (RON95)
35

Benzine (RON95)
35

Enkele droge plaat

Enkele droge plaat

Koppelomvormer

sec.
km/u

16,7
172

12,7
180

13,5
173

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

4,5
103
5,2
117

4,9
111
5,4
123

5,0
114
5,9
133

Ophanging
Vooraan
Achteraan

MacPherson-veerpoten met stabilisatorstang
Torsie-as

Remmen
Vooraan
Achteraan

Geventileerde schijven
Trommelremmen

Stuurinrichting
Type
Minimum draaicirkel

m

Belasting
Leeggewicht
Maximaal toelaatbaar gewicht
Koffervolume

kg
kg
l

Banden en velgen
Banden (voor- en achteraan)

1430

kW(pk) / t/min
Nm / t/min

Transmissie
Koppeling

White Solid (W19)

Prestaties
Acceleratie** (0-100 km/u)
Topsnelheid***
Brandstofverbruik**
Gecombineerde cyclus (NEDC)
CO2 gecombineerde cyclus (NEDC)
Gecombineerde cyclus (WLTP)
CO2 gecombineerde cyclus (WLTP)

A F M E T INGE N

cc

1.0 liter 12 kleppen DOHC
MIVEC AS&G
999
ECI-MULTI
Euro 6d-TEMP
52(71)/6.000
88/5.000

Tandheugelstuurinrichting (elektrisch bekrachtigd)
9,2
870
1.290
235
165/65R14

875
1.340

175

905
1.370

175/55R15

*C
 ontinu Variabele Transmissie
** A
 cceleratie, brandstofverbruik en CO2-waarden zijn afhankelijk van het uitrustingsniveau.
*** G
 emeten door Mitsubishi Motors Corporation. Opmerking: gevaarlijk rijgedrag kan ernstige verwondingen of schade aan de wagen veroorzaken.
Rij veilig, altijd en overal.
Opgelet: Bepaalde informatie in deze brochure kan onjuist zijn door productwijzigingen sinds de druk. Deze specificaties kunnen veranderen zonder
voorafgaandelijke waarschuwing. Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.
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UITSTEKENDE SERVICE VOOR ZORGELOOS RIJPLEZIER

Rond de 2.500 door Mitsubishi Motors erkende servicecentra
in Europa staan tot uw dienst, waar u zich ook bevindt.
PROFESSIONELE SERVICE
Zelfs nieuwe wagens moeten regelmatig worden onder
houden. Niet alleen om uw mobiliteit te verzekeren, maar
ook voor uw veiligheid en die van uw passagiers. Bekwame
vaklui met gespecialiseerde diagnoseapparatuur en originele
onderdelen staan tot uw dienst in uw erkend Mitsubishi
Hersteller. U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten,
zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan
wanneer u uw wagen weer ophaalt.
ORIGINELE MITSUBISHI-ONDERDELEN
Zelfs de kleinste technische gebreken kunnen ongevallen
veroorzaken. Daarom zijn alle originele Mitsubishi-onderdelen
ontwikkeld en getest volgens strenge kwaliteitsnormen.
Wij raden u aan om originele Mitsubishi-onderdelen te
gebruiken om de veiligheid en de integriteit van uw voertuig
en uw passagiers te behouden. De originele Mitsubishionderdelen zijn verkrijgbaar bij alle erkende Mitsubishi
Herstellers. Wij zijn er trots op regelmatig een topscore te
behalen in enquêtes in verband met servicekwaliteit.
UITGEBREIDE GARANTIE – UITERAARD
Alle nieuwe Mitsubishi’s worden standaard geleverd met
een totale garantie van 5 jaar of maximum 100.000 km,
afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De garantie
tegen perforatie door corrosie dekt doorroesten gedurende
de eerste 12 jaar, naargelang het model dat u aankoopt.
De betrouwbaarheidsstatistieken voor Mitsubishi’s zijn
vlekkeloos, maar in het onwaarschijnlijke geval dat u toch hulp
nodig zou hebben, kunt u uiteraard rekenen op onze MAP.
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MAP – GRATIS BIJSTAND BIJ
DEFECT
Om te bewijzen dat wij uw mobiliteit
ter harte nemen en gesterkt door
de betrouwbaarheid van onze
voertuigen bieden wij u bij uw
nieuwe Mitsubishi gratis een MAP-kaart aan die 5 jaar geldig
blijft. MAP staat voor Mitsubishi Motors Assistance Package
en met de MAPkaart op zak is uw mobiliteit gegarandeerd
in meer dan 30 landen over heel Europa. Mocht ooit hulp
nodig hebben bij defect, ongeval, diefstal of vandalisme –
waar u ook bent, 24 uur op 24, 7 dagen per week – dan belt
u gewoon naar het nummer op uw kaart en het probleem
wordt ter plaatse opgelost. In ernstigere gevallen wordt
uw wagen naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi Hersteller
gebracht en kunt u aanspraak maken op diensten zoals een
hotelverblijf, voortzetting van de reis, een vervangwagen en
de repatriëring van de wagen.
BLIJF OP DE HOOGTE

Facebook /MitsubishiMotorsBeLux
Instagram /MitsubishiMotorsBeLux
Youtube /MitsubishiMotorsBeLux
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Beherman Motors nv

Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi-motors.be
Bepaalde uitrustingskenmerken kunnen verschillen van land tot land. Prijzen gelijkvormig met de
reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Beherman Motors nv/sa - invoerder van
Mitsubishi-voertuigen - behoudt zich het recht voor deze prijzen, eender welke standaarduitrusting of
de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
Mitsubishi-verdeler voor details. Alle rechten voorbehouden. Contractueel niet-bindende afbeeldingen die
mogelijk afwijken van de uiteindelijke uitrusting.
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