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Stijlvol 
geNieteN

€ 9.990VANAF



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 brandstof- 
verbruik. De nieuwe Space Star biedt puur rijplezier.

De nieuwe Space Star valt direct op door zijn strakke design.  
Karakteristiek zijn de sportief geprofileerde motorkap en voor- 
en achterbumper, met krachtige lijnen die doorlopen over de 
flanken. De Xenon koplampen met LED-stadslicht* versterken 
zijn dynamische uitstraling, net als de fraaie LED-achterlichtunits*. 
De stijlvolle chromen accenten benadrukken zijn krachtige 
front aangevuld met nieuwe velgen met een dynamisch design. 
De nieuwe Space Star oogt in elk opzicht volwassener en dit 

geldt ook voor het interieur; een fraai afgewerkt dashboard, 
multifunctioneel stuurwiel en comfortabele zitplaatsen voor vijf  
volwassenen. Met de achterbank neergeklapt (60:40), ontstaat 
een zeer royale bagageruimte, inclusief bagagebox onder de  
vloer. De Space Star levert krachtige prestaties en is tegelijk 

zuinig in gebruik met een lage CO2-uitstoot. Ook de standaard 
veiligheidsvoorzieningen zijn van hoog niveau. De Space Star 
scoort vier sterren volgens Euro NCAP. 

Maak kennis met de veelzijdige Space Star

* Afhankelijk van uitvoering.

 •  Krachtig en stijlvol design
•  Ruim van binnen, compact van buiten

•  Plaats voor 5 volwassenen
•  Pittige prestaties, vlotte rijeigenschappen

•  Zuinig met een lage CO₂-uitstoot



KieS uW eigeN 
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Er is al een Space Star vanaf € 9.990. Voor die aantrekkelijke prijs rijdt u een bijzonder complete auto 

met een rijke standaarduitrusting. Daarnaast kunt u, met keuze uit maar liefst negen carrosserie- 

kleuren 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 veilig-

heidssystemen. De nieuwe Space Star is de optelsom van prestaties, veiligheid en rijcomfort.

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 gordijn- 

airbags. Het fraai afgewerkte dashboard met multifunctioneel stuurwiel ademt luxe en 

de instrumenten bieden in één oogopslag alle gewenste informatie. Knoppen en bedienings- 

elementen 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.
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leverBAAr 
iN 5 uitvoeriNgeN

Standaarduitrusting:
• Active Stability en Traction Control (ASTC)
• ABS met EBD (Elektronische remkrachtverdeling)
• SRS airbag bestuurder
• Uitschakelbare airbag passagier vóór
• Zij- en gordijnairbags
• Brake assist
• Emergency Stop Signal System (ESS)
• In delen neerklapbare achterbank (60:40)
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar

• Bumpers in carrosseriekleur
• 14 inch stalen velgen met wieldoppen
• Banden reparatieset
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels
• Portiergrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Hill Start Assist
• 3 hoofdsteunen achter
• Buitentemperatuurmeter
• Bekleding zwarte stof

Extra uitrusting t.o.v. Entry
• Auto Stop & Go
• Airconditioning met pollenfilter
• Hoedenplank
• Verlichting bagageruimte
• Elektrisch bedienbare ramen vóór met sneltoets aan bestuurderszijde

• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
• Side skirts
• Achterspoiler met derde remlicht
• Radio met cd/mp3 speler en 4 speakers
• USB aansluiting

Extra uitrusting t.o.v. Cool+
• 14 inch lichtmetalen velgen
• Verwarmbare buitenspiegels
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• Elektrisch bedienbare ramen achter
• Lederen bekleding stuurwiel en pookknop
• Privacy glass

• LED achterlichten
• Bagagebox onder vloer kofferbak
• Automatisch inschakelende verlichting en regensensor
• Interieur: chromen deurgrepen vóór en zilverkleurige roosters
• Interieur: Piano black deurpaneel en schakelpatroon (CVT)
• Anti-klem functie elektrisch bedienbare ramen
• Bekleding zwarte stof met stiknaad

Entry

Cool+

Intense

Intense+

Instyle

Extra uitrusting t.o.v. Intense
• Keyless operation systeem met 2 zenders met start / stop knop
• Climate control
• Bluetooth carkit
• Stuurwielbediening audio en carkit

• Xenon koplampen met LED stadslicht
• DAB+ tuner
• Buitenspiegels met LED knipperlicht
• Mistlampen vóór

Extra uitrusting t.o.v. Intense+
• 1.2 motor met Auto Stop & Go
• Navigatie met smartphone koppeling (Apple Carplay of Android Auto)

• 15 inch lichtmetalen velgen
• Cruise Control



Be
st

el
nu

m
m

er
: L

SP
A0

16
01

ruimte voor
rijplezier

Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Alle prijzen in deze 
prijslijst gelden vanaf 1 januari 2016 en zijn gebaseerd op de belastingplannen voor 2016 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, zolang de voorraad strekt. Prijzen: Amstelveen, exclusief 
meerprijs metallic lak, rijklaarmaakkosten, etc. Alle bedragen zijn genoteerd in Euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2016 zoals deze op het moment van druk bekend 
zijn, deze kunnen per type wijzigen. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de Europese testcylus EG 715/2007. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik.  
Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer en verkeer en de toestand van het voertuig. Wij adviseren gebruik te maken van  
Het Nieuwe Rijden, kijk op www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. 

Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 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. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden. 

Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. Bovenkerkerweg 6-8 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl www.mitsubishi-motors.nl

teCHNiSCHe SpeCiFiCAtieS
Model 1.0 MIVEC

Entry

1.0 MIVEC 
ClearTec AS&G  

Cool+ / Intense / Intense+

1.0 CVT MIVEC 
ClearTec AS&G

Cool+ / Intense

1.2 MIVEC  
ClearTec AS&G

Instyle

1.2 CVT MIVEC  
ClearTec AS&G

Instyle

Motor
Type 1.0 liter 12-kleps driecilinder DOHC MIVEC 1.2 liter 12-kleps driecilinder DOHC MIVEC
Cilinderinhoud 999 cc 1.193 cc
Brandstoftoevoer ECI-MULTI ECI-MULTI
Emissienorm Euro-6b Euro-6b
Max. vermogen (EEC net) 52 kW (71 pk) 59 kW (80 pk)
Max. koppel (EEC net) 88 Nm 106 Nm

Brandstofsysteem
Type Loodvrij / RON95
Inhoud brandstoftank 35 liter

Transmissie
Type Handgeschakelde 5-versnellingsbak CVT automatische 

transmissie
Handgeschakelde
5-versnellingsbak

CVT automatische 
transmissie

Koppeling Enkelvoudige droge plaatkoppeling Enkelvoudige droge 
plaatkoppeling

1e 3.545 3.545
2e 1.913 1.913
3e 1.310 1.310
4e 1.027 1.027
5e 0.850 0.850
Achteruit 3.214 3.214
Eindoverbrenging 3.550 3.550

Prestaties Brandstofverbruik (liter/100 km)
Stad 5,0 4,6 4,4 5,1 4,9
Buiten de stad 3,6 3,6 3,7 3,9 3,9
Gecombineerd 4,2 4,0 3,9 4,3 4,3
CO2 gecombineerd g/km 96 92 91 100 99

Wielophanging
Voor MacPherson veerpoot, schroefveren met stabilisatorstang
Achter Torsie-as met schroefveren

Remmen
Voor 14 inch geventileerde schijven
Achter Trommels

Stuurinrichting
Type Tandheugelbesturing (elektrisch bekrachtigd)

Gewichten
Ledig gewicht 820 kg 820 kg 840 kg 820 kg 840 kg
Max. toelaatbaar gewicht 1.290 kg 1.290 kg 1.330 kg 1.340 kg 1.370 kg
Inhoud bagageruimte (VDA) 235 liter

Banden
Bandenmaat 165/65R14 175/55R15



Uitvoering Energie
label 2016

CO2 uitstoot Bijtelling Vermogen Netto cat. 
prijs excl. 
BTW

Netto cat. 
prijs incl. 
21% BTW

BPM 2016* Concumenten-
prijs incl. 
21% BTW/BPM

1.0 Entry B 96 21% 52 kW (71 pk) € 6.750 € 8.168 € 1.822 € 9.990

1.0 Cleartec Cool+ B 92 21% 52 kW (71 pk) € 8.053 € 9.744 € 1.546 € 11.290

1.0 Cleartec Intense B 92 21% 52 kW (71 pk) € 9.045 € 10.944 € 1.546 € 12.490

1.0 Cleartec Intense+ B 92 21% 52 kW (71 pk) € 10.450 € 12.644 € 1.546 € 14.190

1.2 Cleartec Instyle B 100 21% 59 kW (80 pk) € 11.729 € 14.192 € 2.098 € 16.290

1.0 CVT Cleartec Cool+ B 91 21% 52 kW (71 pk) € 9.598 € 11.613 € 1.477 € 13.090

1.0 CVT Cleartec Intense B 91 21% 52 kW (71 pk) € 10.589 € 12.813 € 1.477 € 14.290

1.2 CVT Cleartec Instyle B 99 21% 59 kW (80 pk) € 13.274 € 16.061 € 2.029 € 18.090

Als optie leverbaar

Metallic / Pearl lak € 488,00 € 590,00  - € 590,00

Overige kosten

Leges kenteken geen BTW  - € 39,00

Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,- onbelast) € 9,06 € 9,70  - € 9,70

Recyclingbijdrage € 37,19 € 45,00  - € 45,00

Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinspectie, reinigen, poetsen,  

transport, set kentekenplaten, Mitsubishi mattenset (Classic), lifehammer,  

2 veiligheidshesjes en safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek).

€ 545,45 € 660,00  - € 660,00

prijzeN

9 Stoere KleureN

Starlight Silver Metallic (A66) Sunrise Orange Metallic (M09) Majestic Red Metallic (P19)

Wine Red Pearl (P57) Cerulean Blue Pearl (T69) Titanium Grey Metallic (U17)

Polar White Solid (W19) White Pearl (W54) Cosmos Black Pearl (X08)

*Onder voorbehoud van goedkeuring van het belastingplan voor 2016.


