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Beleef
de NIEUWE
space star

stijlvol
genieten

€ 10.490

VANAF

ruimte voor
rijplezier
Stijlvol, vrolijk en sportief: met zijn eigentijdse design springt de nieuwe
Space Star direct in het oog. Een comfortabel ruimtewonder met compacte
buitenmaten. Met daarbij pittige prestaties en een vriendelijk brandstofverbruik. De nieuwe Space Star biedt puur rijplezier.
Maak kennis met de veelzijdige Space Star
De nieuwe Space Star valt direct op door zijn strakke design.

geldt ook voor het interieur; een fraai afgewerkt dashboard,

Karakteristiek zijn de sportief geprofileerde motorkap en voor-

multifunctioneel stuurwiel en comfortabele zitplaatsen voor vijf

en achterbumper, met krachtige lijnen die doorlopen over de

volwassenen. Met de achterbank neergeklapt (60:40), ontstaat

flanken. De Xenon koplampen met LED-stadslicht* versterken

een zeer royale bagageruimte, inclusief bagagebox onder de

zijn dynamische uitstraling, net als de fraaie LED-achterlichtunits*.

vloer. De Space Star levert krachtige prestaties en is tegelijk

De stijlvolle chromen accenten benadrukken zijn krachtige

zuinig in gebruik met een lage CO2-uitstoot. Ook de standaard

front aangevuld met nieuwe velgen met een dynamisch design.

veiligheidsvoorzieningen zijn van hoog niveau. De Space Star

De nieuwe Space Star oogt in elk opzicht volwassener en dit

scoort vier sterren volgens Euro NCAP.

• Krachtig en stijlvol design
• Ruim van binnen, compact van buiten
• Plaats voor 5 volwassenen
• Pittige prestaties, vlotte rijeigenschappen
• Zuinig met een lage CO₂-uitstoot

* Afhankelijk van uitvoering.

bijzonder COMPLEET
De nieuwe Space Star behoort tot de meest complete auto’s in zijn klasse. Ook langere bestuurders
vinden eenvoudig hun ideale zitpositie dankzij het in hoogte verstelbare stuurwiel en de meervoudig
verstelbare bestuurdersstoel. De slimme Mitsubishi is standaard voorzien van elektrisch
bedienbare buitenspiegels en zijruiten vóór, en met state-of-the-artveiligheidsvoorzieningen,
zoals Active Stability en Traction Control (ASTC), ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling),
Brake Assist, Hill Start Assist, Emergency Stop Signal System (ESS) en SRS front- zij- en gordijnairbags. Het fraai afgewerkte dashboard met multifunctioneel stuurwiel ademt luxe en
de instrumenten bieden in één oogopslag alle gewenste informatie. Knoppen en bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik. De Mitsubishi Space Star is leverbaar met de meest
moderne systemen, zoals het nieuwe Mitsubishi Global navigatiesysteem en een DAB+ Tuner.

KIES UW EIGEN
SPACE STAR
Er is al een Space Star vanaf € 10.490. Voor die aantrekkelijke prijs rijdt u een bijzonder complete auto
met een rijke standaarduitrusting. Daarnaast kunt u, met keuze uit maar liefst negen carrosseriekleuren en de uitvoeringen Cool+, Intense, Intense+ en Instyle, de Space Star samenstellen die
precies bij uw wensen past. Voor privégebruik of zakelijk, met het gezin eropuit of met collega’s
naar het werk: de veelzijdige nieuwe Space Star is van alle markten thuis. Op de volgende pagina’s
treft u het complete overzicht van de diverse uitvoeringen en prijzen.

PITTIGE PRESTATIES
De prestaties van de nieuwe Space Star zijn zoals je van elke Mitsubishi mag verwachten:
krachtig bij een laag brandstofverbruik en lage CO2-uitstoot. Net als bij zijn voorganger, is een
gemiddeld verbruik van 1 op 25 haalbaar dankzij de innovatieve technologie van de ClearTec
1.0 benzinemotor.
Samen met de handgeschakelde 5-versnellingsbak of CVT-automaat zorgen de 1.0 en 1.2
benzinemotoren voor uitstekende prestaties onder alle omstandigheden bij een vriendelijk
brandstofverbruik, mede door het lage gewicht en de uitstekende Cw-waarde. Het verbeterde
onderstel draagt bij aan zijn vlotte rijeigenschappen, ondersteund door elektronische veiligheidssystemen. De nieuwe Space Star is de optelsom van prestaties, veiligheid en rijcomfort.

Leverbaar
in 5 uitvoeringen
Entry
Standaarduitrusting:

oBumpersincarrosseriekleur

oActiveStabilityenTractionControl(ASTC)

o14inchstalenvelgenmetwieldoppen

oABSmetEBD(Elektronischeremkrachtverdeling)

oBandenreparatieset

oSRSairbagbestuurder

oBandenspanningscontrolesysteem

oUitschakelbareairbagpassagiervóór

oElektrischverstelbarebuitenspiegels

oZij-engordijnairbags

oPortiergrepenenbuitenspiegelsincarrosseriekleur

oBrakeassist

oInhoogteverstelbarebestuurdersstoel

oEmergencyStopSignalSystem(ESS)

oHillStartAssist

oIndelenneerklapbareachterbank(60:4)

o3hoofdsteunenachter

oElektrischbedienbareramenvóór

oBuitentemperatuurmeter

oStuurwielinhoogteverstelbaar

oBekledingzwartestof

Cool+
Extra uitrusting t.o.v. Entry
oAutoStop&Go

oCentraleportiervergrendelingmetafstandsbediening

oAirconditioningmetpollenfilter

oSideskirts

oHoedenplank

oAchterspoilermetderderemlicht

oVerlichtingbagageruimte

oRadiometcd/mp3speleren4speakers

oUSBaansluiting
oElektrischbedienbareramenvóórmetsneltoetsaanbestuurderszijde

Intense
Extra uitrusting t.o.v. Cool+

oLEDachterlichten

o14inchlichtmetalenvelgen

oBagageboxondervloerkofferbak

oVerwarmbarebuitenspiegels

oAutomatischinschakelendeverlichtingenregensensor

oInhoogteverstelbarepassagiersstoel

oInterieur:chromendeurgrepenvór
ó enzilverkleurigeroosters

oElektrischbedienbareramenachter

oInterieur:PianoblackdeurpaneelenschakelpatroonCVT)
(

oLederenbekledingstuurwielenpookknop

oAnti-klemfunctieelektrischbedienbareramen

oPrivacyglass

oBekledingzwartestofmetstiknaad

Intense+
Extra uitrusting t.o.v. Intense
oXenonkoplampenmetLEDstadslicht
oKeylessoperationsysteemmet2zendersmetstart/stopknop
oClimatecontrol

oDAB+tuner

oBluetoothcarkit

oBuitenspiegelsmetLEDknipperlicht

oStuurwielbedieningaudioencarkit

oMistlampenvóór

Instyle
Extra uitrusting t.o.v. Intense+
o1.2motormetAutoStop&Go

o15inchlichtmetalenvelgen

oNavigatiemetsmartphonekoppeling(AppleCarplayofAndroid
oCruise
Auto) Control

