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Informațiile conținute în acest pliant nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de disponibilitatea modelelor sau de valabilitatea ofertelor. Consultați partenerul cel mai apropiat Mitsubishi Motors 
pentru detalii privind specificațiile și dotările. M Car Trading își rezervă dreptul de a modifica aceste date fără notificare prealabilă. Acest pliant nu poate fi reprodus fără acordul scris al M Car Trading.

Garanția oferită de către M Car Trading pentru autovehiculele Mitsubishi Motors comercializate prin rețeaua partenerilor autorizați din Romania este de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordă o garanție 
fără limită de parcurs, în timp ce pentru ceilalți 3 rămași se aplică o limitare de 150.000 km. Garanția caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanția suplimentară celei oferite de 
către producătorul Mitsubishi Motors este aplicabilă exclusiv în rețeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru informații detaliate privind condițiile de garanție vă rugăm să consultați
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garanție

Model/Versiune Combustibil Origine Puterea maximă
(CP)

Space Star 1.2L 2WD MT Inform Benzină Thailanda 71
Space Star 1.2L 2WD MT Invite AS&G Benzină Thailanda 71
Space Star 1.2L 2WD CVT Invite AS&G Benzină Thailanda 71
Space Star 1.2L 2WD CVT Intense AS&G Benzină Thailanda 71

VARIANTE DE ECHIPARE

● Habitaclu ergonomic și spațios
● Performanțe sportive și manevrabilitate agilă
● Eficiență sporită a consumului de combustibil
● Raza de bracaj de 4,6 m

Dorești o mașină cu un interior flexibil și confortabil? O mașină care oferă o eficiență de top a 
combustibilului pentru clasa sa?
O mașină care își face drum ușor prin trafic, care e distractiv de condus și ușor de parcat? Aici intră 
în scenă Mitsubishi Space Star. Este companionul tău ideal.

GAMA DE CULORI
Culori exterioare disponibile Cod
Black Mica P (X08)
Cerulean Blue Mica P (T69)
Cool Silver Metallic M (A66)
Red Metallic M (P19)
Sand Yellow Metallic M (Y35)
White Diamond D (W85)
White Solid N (W19)
Wine Red Pearl P (P57)
Titanium Grey Metallic M (U17)

M - metalizat
N - nemetalizat
P - perlat
D - diamond

White Diamond (W85) Red Metallic (P19)Sand Yellow (Y35)

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

White Solid (W19)Black Mica (X08)Cool Silver Metallic (A66)
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  Indicator iluminat pentru schimbarea treptelor de viteză, cu 
finisaj negru

  Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

  Proiectoare ceață
  Tapițerie din piele sintetică în combinație de textil cu cusături gri
  Scaune față încălzite

  Oglindă retrovizoare cu funcție automată anti-orbire
  Sistem de operare inteligent fără cheie pentru accesul în 
mașină (KOS)

  Blocuri optice spate cu iluminare LED
  Jante din aliaj 15” × 5J cu pneuri 175/55R15
  Oglinzi exterioare încălzite
  Centuri de siguranță ajustabile
  Mânere portiere interior față cromate
  Ornamente argintii ale fantelor de aer (sistem aer condiționat)
  Scaun pasager reglabil pe înălțime
  Uși față cu buzunare și ornamente cu inserții de stofă
  Volan îmbrăcat în piele
  Computer de bord, cu contrast în nuanța carbon, cu display 
central multifuncțional (temperatura exterioară, distanța 
parcursă, consumul mediu etc.)

  Cruise control cu control pe volan
  Geamuri față și spate acționate electric, cu funcție de urcare 
și coborâre automată (controlate doar pe partea șoferului) și 
funcție anti prindere pentru geamul șoferului; panou acționare 
geamuri cu model carbon
  Lampă portbagaj
  Rulou protecție interior portbagaj
  4 difuzoare
  Cameră pentru marșarier
  Funcție Auto Stop & Go (ASG)
  Sistem multimedia Intouch, cu ecran de 7”, radio digital DAB+, 
FM și RDS

Dotări suplimentare 2WD CVT Invite (față de MT Invite)

Dotări suplimentare 2WD CVT Intense (față de CVT Invite)

Dotări suplimentare 2WD MT Invite (față de MT Inform)

  Bare de protecție față/spate în culoarea caroseriei
  Faruri halogen cu reglare manuală, cu semnalizatoare de 
direcție integrate și lumini de poziție
  Grilă radiator cromată
  Jante din aliaj 14” × 4 1/2J” cu pneuri 165/65R14 + kit de 
reparații
  Lampă ceață spate pe partea șoferului
  Lumini de zi cu halogen (DRL)
  Mânere portiere exterior și mâner haion în culoarea caroseriei
  Oglinzi exterioare reglabile electric în culoarea caroseriei
  Parbriz și lunetă cu functie de degivrare
  Spoiler montat pe haion cu al 3-lea stop de frână cu LED integrat
  Banchetă cu spătar rabatabil cu funcție de pliere asimetrică 60:40
  Buzunare uși fată
  Consolă centrală prevazută cu suport de pahare și priză pentru 
accesorii (pe panoul de instrumente)
  Geamuri fumurii (laterale spate și lunetă)
  Lampă de interior cu temporizare
  Mânere portiere interior negre
  Parasolar șofer cu oglindă încorporată și suport bilet
  Scaune șofer și pasager cu funcție de glisare și înclinare; scaun 
șofer reglabil pe înălțime
  Tapițerie din material textil
  Tetiere față și spate ajustabile pe înălțime
  Volan reglabil pe înălțime
  Aer condiționat cu reglare manuală

  Comenzi audio și hands free pe volan
  Computer de bord cu display central multifuncțional (temperatura 
exterioară, distanța parcursă, consumul mediu etc.)
  Geamuri față acționate electric
  Guri de aerisire pentru locurile din spate (sub scaunele din față)
  Pre-echipare MGM
  Sistem de autoaprindere a farurilor și senzor de ploaie
  Sistem închidere centralizată cu telecomandă
  Airbag-uri frontale pentru șofer și pasager, cu decuplare airbag 
pasager
  Airbag-uri laterale pentru șofer și pasager și airbag-uri de tip 
cortină
  ABS (Anti-Lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force 
Distribution); BA (Brake Assist)
  Sistem de control activ al stabilității și tracțiunii (ASC, TCL); 
Asistare la pornirea din rampă (HSA)
  Ancore ISO-FIX pentru scaune copii (×2) montate la bancheta 
spate și uși spate prevăzute cu sistem de blocare pentru 
protecția copiilor
  Centuri de siguranță cu 3 puncte de ancorare pentru toate 
locurile și cu pretensionare pentru locurile din față
  Filtru de polen
  Imobilizator electronic
  Semnalizare vizuală pentru frânarea de urgență (Emergency 
Stop Signal)
  Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)

Dotări standard 2WD MT Inform

Motorizare 1.2L fără AS&G 1.2L cu AS&G
Niveluri de echipare INFORM INVITE INVITE INTENSE
Tracțiune 2WD
Transmisie MT CVT
Tip motor DOHC MIVEC ECI-Multi Euro6d-final
Capacitate cilindrică cc 1.193
Putere maximă kw(CP)/rpm 52 (71)/6.000
Cuplu maxim Nm (kg-m)/rpm 102 (10,4)/3.500
Dimensiuni și greutăți
Lungime/lățime/înălțime mm 3.845/1.665/1.505
Masă proprie/Masă maximă autorizată kg 865/1.340 880/1.340 910/1.370
Ampatament mm 2.450
Gardă la sol mm 150
Raza de bracaj m 4,6
Capacitate rezervor / Tip combustibil L 35 / benzină
Număr de locuri 5
Capacitate portbagaj L 235
Performanțe
Viteză maximă km/h 167 163
Accelerație 0-100 km sec 14,1 15,8
Consum carburant NEDC* (extraurban/urban/mixt) L/100 km 4,0/5,4/4,5 4,2/5,2/4,6 4,3/5,2/4,6
Emisii CO2 NEDC* (extraurban/urban/mixt) g/km 92/124/104 97/118/105 97/118/105
Consum carburant WLTP* (extraurban/urban/mixt) L/100 km 4,4/5,9/5,0 4,3/5,5/4,9 4,6/6,3/5,3
Emisii CO2 WLTP* (extraurban/urban/mixt) g/km 99/134/113 99/124/112 103/143/121
Capacitate de tractare (cu frâne) kg 200

* Valori estimate de către producător. Rezultatele prezentate mai sus nu exprimă sau implică nicio garanție a consumului unui vehicul 
în mod particular. Vehiculele nu sunt testate individual și de aceea apar în mod inevitabil diferențe între vehicule individuale ale aceluiași 
model. De asemenea vehiculul poate încorpora modificări particulare. Mai mult, stilul de condus și condițiile de trafic, modul de întreținere 
a vehiculului pot influența consumul. Consumul de combustibil și emisiile de CO2 variază în funcție de nivelul de echipare.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE



Fără ASC (Control Activ al Stabilității)
roțile din spate derapează
Without ASC (skidding rear wheels)

Without ASC (skidding front wheels)
Fără ASC (Control Activ al Stabilității)
roțile din față derapează

With Hill Start Assist
Cu asistență la pornirea din rampă

With Hill Start Assist
Fără asistență la pornirea din rampă
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FRÂNARE AUTOMATĂ ÎN CONDIȚII ALUNECOASE
Pe suprafețe periculoase sau când vehiculul alunecă
din cauza unei manevre bruște, frânele se cuplează

automat. Pentru a stabiliza mai mult vehiculul,
capacitatea motorului este în același timp redusă.

PORNIRE UȘOARĂ ÎN RAMPĂ
Hill Start Assist face pornirea în rampă
chiar ușoară. Sistemul HSA ține frâna conectată
timp de două secunde până apăși pedala de
accelerație. Astfel nu trebuie să te îngrijorezi
că mașina pleacă înapoi.

O MAȘINĂ CU ARMURĂ INTEGRATĂ
Space Star este construit cu caroseria noastră

avansată Reinforced Impact Safety Evolution (RISE).
Această carcasă din oțel de înaltă rezistență
absoarbe și dispersează energia unui impact
din toate direcțiile, în același timp reducând

semnificativ greutatea generală a
structurii vehiculului.

FUNCȚII ȘI SISTEME CE 
SPORESC SIGURANȚA
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*Garanția oferită de către M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi 
Motors comercializate prin rețeaua partenerilor autorizați din România este 
de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordă o garanție fără limită de parcurs, în 
timp ce pentru ceilalți 3 ramași se aplică o limitare de 150.000 km. Garanția 
caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanția suplimentară 
celei oferite de către producătorul Mitsubishi Motors este aplicabilă exclusiv 
în rețeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru informații detaliate 
privind condițiile de garanție vă rugăm să consultați:
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garanție

**Pentru autovehicule vândute începând cu 2020, cu posibilitate de extindere în limita capacității service-ului.

Avantaje oferite tuturor posesorilor de mașini Mitsubishi 
ieșite din garanție.
Beneficii în service:

  Cost de maxim 19 Euro fără TVA/oră pentru manoperă;
  20% reducere pentru toate piesele originale Mitsubishi 

Motors utilizate în cadrul reparațiilor de întreținere (piesele 
de: mecanică, electrică, revizii și revizii extinse).

BENEFICII POST GARANȚIE

Pentru a demonstra preocuparea noastră pentru mobilitatea dumneavoastră și încrederea pe 
care o avem în fiabilitatea vehiculelor noastre, la achiziționarea unui vehicul nou Mitsubishi veți 
primi o cartelă MAP gratuită, cu o perioadă de valabilitate de 5 ani. MAP înseamnă Mitsubishi 
Motors Assistance Package (pachet de asistență Mitsubishi Motors) și cu această cartelă în 
buzunar, mobilitatea vă este garantată în mai mult de 30 de țări din Europa.
Dacă veți avea nevoie de asistență în caz de defecțiune, accident, furt sau vandalism – oriunde 
v-ați afla, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână – apelați numărul de pe cartelă și problema va 
fi rezolvată imediat. Dacă problema este mai gravă, automobilul va fi transportat până la cel 
mai apropiat dealer Mitsubishi Motors, unde vi se vor oferi servicii precum: cazare, continuarea 
călătoriei, un vehicul de înlocuire și repatrierea vehiculului.

MAP – ASISTENȚĂ RUTIERĂ GRATUITĂ

Poți duce vehiculul la o verificare în 25 de puncte vitale, gratuit în orice service autorizat Mitsubishi 
Motors.  Contactează un dealer autorizat pentru programare. Poate vrei o verificare înainte de 
iarnă sau înainte de vacanța de vară. Oricum ar fi, beneficiezi de o verificarea gratuită pe an. Tu 
alegi când!

VERIFICARE GRAUITĂ A VEHICULULUI**

Toate vehiculele noi Mitsubishi beneficiază standard de garanție completă de 5 ani sau maximum 
150.000 km, oricare din aceste condiții este îndeplinită prima. Garanția la perforare prin coroziune 
acoperă situațiile de rugină cu străpungere pentru primii 12 ani, în funcție de modelul achiziționat. 
Fiabilitatea vehiculelor Mitsubishi este impecabilă, dar în eventualitatea puțin probabilă în care 
aveți nevoie de ajutor, vă oferim serviciul MAP.

GARANȚIE COMPLETĂ*

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE, 
PENTRU A CONDUCE FĂRĂ GRIJI




