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2 3Not: Bilderna kan skilja sig från den svenska specifikationen.

Upptäck hur mycket friare tillvaron kan kännas med nätta yttermått. Hur mycket storhet som faktiskt bor i 
smidighet. Nya Space Star ger dig all den komfort, kvalitet och effektivitet du förväntar dig av en Mitsubishi, allt 
i en lika smart som elegant formgiven förpackning. Miljövänlig prestanda möter alerta köregenskaper, intelligent 
design. Klassledande luftmotstånd möter generösa utrymmen och oanad praktikaliteter. Välkommen att upptäcka 
ett smartare sätt att upptäcka.

UPPTÄCK ETT SMARTARE SÄTT ATT UPPTÄCKA
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Space Star i exteriörfärgen Wine Red Pearl [P57]



4 5Not: Bilderna kan skilja sig från den svenska specifikationen.

FORMSTARK FUNKTION
Från det eleganta och uttrycksfulla frontpartiet, via vackra avskalade karossidor till ett skulpterat 
bakparti, Space Star bjuder på formgivningselement lika livfulla och distinkta som dess 
köregenskaper. Det är stor formgivning i ett nätt format.

Space Star i exteriörfärgen Titanium Grey Metallic [U17] 
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IÖGONFALLANDE 
INTELLIGENS
Interiören i nya Space Star bjuder på oslagbar sikt runt bilen och distinkt 
formgivning. Här möts du av rymd och bekvämlighet tack vare väl tilltagna 
utrymmen, genomtänkta lösningar och detaljer av högsta kvalitet. Såväl 
förarsäte som ratt är ställbara i höjdled, baksätet är fällbart (60:40) och 
under bagageutrymmets golv ryms extra förvaring i två dolda fack.

Not: Bilderna kan skilja sig från den svenska specifikationen.



6 7

Klädseln skiljer sig från svensk specifikation.
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KLASSLEDANDE BRÄNSLEEKONOMI

Upplev en bränsleförbrukning på bara 4,5 
liter per 100 kilometer* och extremt låga 
koldioxidutsläpp tack vare en effektiv motor, 
sinnrika viktbesparingar och en av klassens 
mest aerodynamiska karosser (cW 0,27). 
* Förbrukning blandad körning för manuell växellåda och CVT.

4,5 liter/100km*

EFFEKTIVITET
MOTOR

Din Space Star levereras med en effektiv 
1,2-liters MIVEC-motor *). Den trecylindriga 
motorn levererar en väl tilltagen maximal effekt 
på 80 hk (59 kW) vid 6 000 varv/minut och ett 
maximalt vridmoment på 106 Nm vid 4 000 varv/
minut.
*) Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

INVECS-III CVT *)

Den steglösa växellådan ser till att alltid leverera optimalt 
varvtal för att garantera bästa prestanda och lägsta 
bränsleförbrukning. Du kommer att uppskatta den kvicka 
responsen och den optimala utväxlingen i alla situationer. 
Växelindikatorn är upplyst för snabb och säker avläsning och 
den snygga växelspaken är klädd i läder.
*) Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

EFFEKTIV UNDERHÅLLNING
Oavsett om destinationen är stadens trängsel eller landsbygdens vidder så levererar Space Star den komfort, körglädje och effektiva prestanda 
som du förväntar dig av en Mitsubishi. Svängradien på blott 4,6 meter och den pigga 1,2-liters MIVEC-motorn ger dig kontroll och marginaler i såväl 
omkörningsfiler som parkeringsfickor. Det är effektivitet och effekt i skön förening.

Not: Bilderna kan skilja sig från den svenska specifikationen.



8 9

MJUKA LINJER OCH AERODYNAMISK DESIGN

Space Star glider genom luften med med ett klassledande luftmotstånd på bara cW 
0,27 *. Det ger såklart mindre vindbrus och bättre stabilitet i höga farter, men framförallt 
bidrar det till att öka bränsleeffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen. De adderade 
aerodynamiska detaljerna omfattar bland annat takspoiler i dubbla skikt, frontspoiler och 
underredsskydd.
* Enligt Mitsubishis egna mätningar

9,2 meter

EN VÄNDDIAMETER BLAND DE BÄSTA I KLASSEN

Den klassledande svängradien gör att Space Star lätt 
kan hanteras också i de allra snävaste av utrymmen.

ECO DRIVE ASSIST

Den lättavlästa mätaren visar i realtid hur ekonomiskt du 
kör, allt för att uppmuntra till körning som sparar både 
bränsle och miljö. Desto fler gröna lampor som tänds, 
desto högre betyg åt din körning.

Sunrise Orange Metallic [M09]
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KOMBINATIONSINSTRUMENT MED HÖG 
KONTRAST OCH KROMINFATTNING

Instrumenten är stora och lättavlästa för snabb 
och säker informationsförmedling. Ljusstyrkan 
kan varieras vilket underlättar läsbarheten i alla 
ljusförhållanden.

* Utseendet kan variera beroende på modell

INFORMATIONSDISPLAY/FÄRDDATOR

Yttertemperatur och 
halkvarnare

Inställning av 
instrumentbelysning

Återstående 
körsträcka

Genomsnittlig 
bränsleförbrukning

Servicepåminnelse

BEKVÄMLIGHET

Not: Bilderna kan skilja sig från den svenska specifikationen.
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FÄLLBART BAKRE RYGGSTÖD (60/40)

PRAKTISK KROK

CD/RADIO FÖRVARINGUTRYMME UNDER 
BAGAGERUMSGOLVET

Locket öppet

Locket stängt

UTRUSTNINGSDETALJER

HANDSKFACK OCH FÖRVARINGSFACK

FACK I DÖRRARNA MED PLATS FÖR 
FLASKOR

MUGGHÅLLARE

MANUELL KLIMATANLÄGGNING

RATT STÄLLBAR I HÖJDLED
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STARTHJÄLP I BACKE (HSA)

Vid start i en brant backe så förhindrar HSA att bilen rullar bakåt när du 
släpper bromsen. Systemet behåller bromskraften i upp till två sekunder 
tills du trycker ner gaspedalen.

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING (TPMS)

Sensorer i hjulen övervakar däcktrycket och en varningslampa tänds om 
trycket minskar påtagligt i ett eller flera däck.

BÄLTESFÖRSTRÄCKARE

Bältesförsträckarna drar 
automatiskt åt bilbältet 
vid en kollision för att 
hålla fast föraren och 
framsätespassageraren.

Höghåll- 
fasthetsstål

590 MPa 

980 MPa 

440 MPa 

ROBUST LÄTTVIKTSKAROSS

Karossen är lätt och extremt kraftigt byggd tack vare att 
höghållfasthetsstål använts i stor utsträckning. Detta 
bidrar starkt till den höga säkerhetsnivån.

KROCKKUDDAR FÖR FÖRARE OCH 
PASSAGERARE FRAM

Krockkuddarna fram, sidokrockkuddarna och 
sidokrockgardinerna minskar kollisionskraften från alla 
håll och bidrar till att begränsa skador på föraren och 
passagerarna om en kollision skulle inträffa.

LÅSNINGSFRIA BROMSAR (ABS) MED ELEKTRONISK 
BROMSKRAFTSFÖRDELNING (EBD)

ABS förhindrar att hjulen låser sig vid kraftig inbromsning så att du 
behåller kontrollen även på halt underlag. EBD fördelar bromskraften 
mellan alla fyra hjulen för att optimera bromsförmågan.

SÄKERHET

Med Starthjälp i backe Utan Starthjälp i backe

BROMSSTRÄCKA

Passagerare och last, utan EBD

Passagerare och last, med EBD

Endast förare, med EBD

Utan ASC (framhjulen glider åt sidan)

Utan ASC (bakhjulen glider åt sidan)

AKTIV STABILITETSKONTROLL (ASC)

Om något av hjulen förlorar väggreppet på halt underlag eller vid 
kurvtagning så aktiveras systemet genom att anpassa gaspådraget samt 
bromsa lämpligt hjul för att hindra en begynnande sladd.

Not: Bilderna kan skilja sig från den svenska specifikationen.
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SMARTA FUNKTIONER

BLINKERS MED FILBYTNINGSFUNKTION

Vid körfältsbyte aktiveras körriktningsvisarna tre gånger när 
du trycker lätt på körriktningsspaken.

AUTOMATISK DÖRRLÅSNING

Om någon dörr inte öppnas inom 30 sekunder efter 
upplåsning kommer dörrarna automatiskt låsas igen.

TIMER FÖNSTERHISS

Efter att motorn har stängts av kan fönsterhissarna 
användas i ytterligare 30 sekunder fram till dess att någon 
av dörrarna öppnas.

VINDRUTETORKARE MED REGNSENSOR

Vindrutetorkarna aktiveras automatiskt när sensorn känner 
av regn eller vattenstänk på vindrutan.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÅLKASTARNA

Efter att motorn har stängts av och en dörr öppnats så 
släcks strålkastarna automatiskt för att spara på batteriet.

AUTOMATISK BAKRUTETORKARE

Om bakrutetorkaren är i "INT" läge startar den automatiskt 
när backväxeln läggs i.

VARNING ÖPPEN DÖRR

En ljudsignal varnar om bilen startar och en dörr är helt 
eller delvis öppen.

FÖRDRÖJD SLÄCKNING AV INNERBELYSNING

När motorn slås av kommer innerbelysningen tändas och 
lysa i 15 sekunder.

UTRUSTNINGSDETALJER

(Electronic Time and Alarm Control System) 
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MODELLER

KOMFORT

Urval utrustning
• 15" aluminiumfälg
• Backspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda
• Baklampor LED
• Mörktonade bakre sidorutor och bakruta
• Regnsensor
• Spoiler bak
• Baksäte, delbart fällbart ryggstöd (60:40)
• Bluetooth handsfree
• Elfönsterhissar fram och bak
• Farthållare
• Fjärrstyrt centrallås
• Färddator
• Förarsäte och passagerarsäte justerbart i höjd

• Luftkonditionering
• Radio med DAB och CD spelare
• Radio- och Bluetooth kontroller i ratten
• Ratt läderklädd
• USB-uttag i handskfack
• Anti-sladd (ASC) och Anti-spinn (TCL)
• Krockkuddar fram, sidokrockkuddar fram och 

sidokrockgardin
• Panikbromsassistans (BA)
• Panikbromsvarnare (ESS)
• Passagerarkrockkudde fram avstängningsbar via 

nyckel i handskfack
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KOMFORT 
CVT

Urval utrustning
• 15" aluminiumfälg
• Backspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda
• Baklampor LED
• Mörktonade bakre sidorutor och bakruta
• Regnsensor
• Spoiler bak
• Baksäte, delbart fällbart ryggstöd (60:40)
• Bluetooth handsfree
• Elfönsterhissar fram och bak
• Farthållare
• Fjärrstyrt centrallås
• Färddator
• Förarsäte och passagerarsäte justerbart i höjd

• Luftkonditionering
• Radio med DAB och CD spelare
• Radio- och Bluetooth kontroller i ratten
• Ratt läderklädd
• USB-uttag i handskfack
• Anti-sladd (ASC) och Anti-spinn (TCL)
• Krockkuddar fram, sidokrockkuddar fram och 

sidokrockgardin
• Panikbromsassistans (BA)
• Panikbromsvarnare (ESS)
• Passagerarkrockkudde fram avstängningsbar via 

nyckel i handskfack

MODELLER
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■ Tillgänglig 

OBS: Färgskillnader kan förekomma under tryckprocessen. 

Kontakta din lokala återförsäljare för att se de verkliga färgerna.

EXTERIÖR- OCH INTERIÖRFÄRGER

CERULEAN BLUE MICA (T69) TITANIUM GREY METALLIC (U17) 

RED METALLIC (P19)

BLACK MICA (X08) WHITE PEARL (W54) WHITE SOLID (W19)

COOL SILVER METALLIC (A66)

SUNRISE ORANGE METALLIC (M09)
NY FÄRG

WINE RED PEARL (P57) 
NY FÄRG

 

Utrustningsnivå KOMFORT

Interiör Svart

Klädsel Svart

Exteriörfärg
Wine Red Pearl P57 g

Sunrise Orange Metallic M09 g

Red Metallic P19 g

Cerulean Blue Mica T69 g

Titanium Grey Metallic U17 g

Cool Silver Metallic A66 g

Black Mica X08 g

White Pearl W54 g

White Solid W19 g



16 17

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell 5d 5d
Motor 1,2 1,2
Växellåda 5-växlad manuell CVT
Mått & Vikt
Totallängd mm 3795
Totalbredd mm 1665
Totalhöjd mm 1505
Hjulbas mm 2450
Spårvidd fram / bak mm 1430 / 1415
Markfrigång mm 150
Bagagevolym l 175 175

Förvaringsfack under bagagerumsgolv l 34 34
Tjänstevikt kg 932 952
Totalvikt kg 1340 1370
Släpvagnsvikt kg 200 200
Motor
Typ 3-cylindrar, 12 ventiler, DOHC, MIVEC
Bränsle/Oktan Blyfri 95RON
Cylindervolym cm3 1193
Borrning x slaglängd mm 75,0 x 90
Kompressionsförhållande 11
Max. effekt (EEC net) kW (Hk) / varv/minut 59 (80) / 6000
Max vridmoment Nm / varv/minut 106 / 4000
Volym bränsletank liter 35
Prestanda
Acceleration (0-100 km/h) sec. 11,7 12,8
Toppfart km/h 180 173
Miljö & bränsledeklaration
Bränsleförbrukning

Stad liter/100 km 5,4 5,4
Landsväg liter/100 km 3,9 4,0
Blandad liter/100 km 4,5 4,5

CO2

Blandad g/km 104 104
Miljöklass Euro 6 Euro 6
Transmission
Typ 5MT CVT
Utväxling

1:an 3,545 -
2:an 1,913 -
3:an 1,310 -
4:an 1,027 -
5:an 0,850 -
Back 3,231 -
Slutväxel 3,550 3,757

Styrning
Typ Kuggstång med elektrisk servo Kuggstång med elektrisk servo
Vänddiameter m 9,2 9,2
Hjulupphängning
Fram McPherson fjäderben McPherson fjäderben
Bak Torsionsaxel Torsionsaxel
Bromsar
Fram Ventilerade skivor Ventilerade skivor
Bak Trummor Trummor
Däck & Fälgar
Fälg Aluminium 15" x 5,0J Aluminium 15" x 5,0J
Däck 175/55-15 175/55-15
Reservhjul Däckreparationssats Däckreparationssats
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STANDARDUTRUSTNING
 

 

STANDARDUTRUSTNING

Säkerhet 3-punkts ELR säkerhetsbälten bak
3-punkts ELR säkerhetsbälten fram med  bältesförsträckare
ABS låsningsfria bromsar med EBD elektronisk bromskraftsfördelning
Anti-sladd (ASC) och Anti-spinn (TCL)
Bältespåminnare fram
Däcktrycksensor
Högt monterat bakre bromsljus
ISO-FIX fästen på ytterplatserna bak
Justerbara övre bältesinfästningar fram
Krockkuddar fram
Nackstöd justerbara i höjd fram och på ytterplatserna bak
Panikbromsassistans (BA)
Panikbromsvarnare (ESS)
Passagerarkrockkudde fram avstängningsbar via nyckel i handskfack
Sidokrockgardin
Sidokrockkuddar
Starthjälp i backe (HSA)

Exteriör 15" aluminiumfälg
Backspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda
Baklampor LED
Bakruta eluppvärmd
Däckreparationssats
Fönsterrutor gröntonade
Mörktonade bakre sidorutor och bakruta
Regnsensor
Spoiler bak
Strålkastare ställbara från förarplatsen
Stötfångare färganpassad
Takantenn
Vindrutetorkare med variabel intervall och bakrutetorkare med intervall

Interiör 12V uttag fram
Baksäte, delbart fällbart ryggstöd (60:40)
Barnsäkra dörrar bak
Belysning i bagageutrymmet
Bluetooth handsfree®
Elfönsterhissar fram och bak 
Farthållare
Fjärrstyrt centrallås
Framsäten eluppvärmda
Färddator
Förarsäte och passagerarsäte justerbart i höjd
Golvkonsol med mugghållare (2 fram & 1 bak)
Innerbelysning
Insynskydd bagageutrymme
Luftkonditionering
Pollenfilter
Radio med DAB och CD spelare MP3 kompatibel
Radio- och telefonkontroller i ratten
Ratt läderklädd
Ratt ställbar i höjd
Solskydd med speglar
USB-uttag i handskfack
Varningssummer för öppen dörr
Värmekanaler till baksätet
Växelspaksknopp läderklädd
Yttertempmätare



15
05

1430

1415

1665
2450745 600
3795

15
05

1430

1415

1665
2450745 600
3795

18 19

MÅTT

Alla mått i millimeter



Broschyren är internationell. Avbildade bilar kanske därför inte alltid överensstämmer med de bilar som 
marknadsförs på den svenska marknaden. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tekniska data och utrustning 
utan föregående meddelande. Vänligen kontakta din lokala Mitsubishi återförsäljare för senaste informationen.

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

MMC Bilar Sverige AB
www.mitsubishimotors.se

ÅTERVINNING GAMLA BILAR
- DET ÄR VÅR SKYLDIGHET ATT SKYDDA MILJÖN
Mitsubishi Motors konstruerar och producerar produkter och 
komponenter av hög kvalitet i syfte att förse sina kunder med 
pålitliga motorfordon. Mitsubishi Motors har utmärkt service för att 
fordonet ska bibehålla optimal kondition under dess livstid. Vi har 
högsta respekt för miljön och använder material som kan återvinnas 
eller återanvändas efter det att Mitsubishi fordonet har kommit till 
slutet av sin livslängd. Efter lång tids användning åtar vi oss att ta 
tillbaka fordonet för att återvinna det på ett miljövänligt sätt i enlighet 
med gällande EU direktiv och nationella bestämmelser.
Alla Mitsubishi fordon upp till 3,5 tons totalvikt, registrerade fr.o.m.  
1 januari 1998 kommer att tas tillbaka av oss, vid någon av de 
utsedda mottagningsställen utan kostnad för den siste ägaren, 
förutsatt att fordonet är komplett och är fri från annat avfall. Fr.o.m. 
1 januari 2007 gäller samma villkor för alla Mitsubishi fordon, upp till 
3,5 tons totalvikt, oavsett datum för första registrering.

Ett nätverk för mottagningsställen finns för att försäkra att Mitsubishi 
fordonet blir omhändertaget och återvunnet på ett miljövänligt sätt. 
Utvecklingsarbetet för att skapa ökade möjligheter att höja 
återvinningsgraden pågår ständigt genom att fordonen och dess 
komponenter utvärderas löpande och förbättras.

För ytterligare information besök gärna BIL Sweden:s hemsida 
www.bilsweden.se eller kontakta MMC Bilar Sverige AB - generalagent 
i Sverige för Mitsubishi-bilar - på telefon 08 – 474 54 00.

BEKYMMERSFRI KÖRNING

Cirka 2500 auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningar i Europa 
åtar sig att hjälpa dig var du än befinner dig.

PROFESSIONELL SERVICE
Även nya bilar behöver regelbundet underhåll och service. Inte 
endast för att garantera din rörlighet, men också för din och dina 
passagerares säkerhet. Professionellt utbildad personal vid din 
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggning, med diagnosutrustning 
och originaldelar, är beredda att ge bästa möjliga service. Du blir 
informerad om kostnaderna i förväg, så det blir inga obehagliga 
överraskningar när du kommer tillbaka för att hämta bilen.

MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL RESERVDELAR
Även små tekniska fel kan leda till olyckor. Alla Mitsubishi Original 
Reservdelar är därför utvecklade och testade med höga kvalitets-
krav. Vi rekommenderar därför att Mitsubishi Motors Originaldelar 
alltid används för att behålla säkerheten och integriteten i din bil. 
Mitsubishi Motors Originaldelar finns endast tillgängliga hos de auk-
toriserade Mitsubishi Serviceanläggningarna. Vi kan med stolthet 
notera att vi fått höga poäng i kvalitetsundersökningar gällande ser-
vice.

HELTÄCKANDE GARANTIER – EN SJÄLVKLARHET
Nya Mitsubishibilar omfattas av en heltäckande 5 års garanti eller 
upp till 100 000 km, vilket som först inträffar. 3 års vagnskadegaranti 
samt 12 års garanti mot genomrostning.

MAP – KOSTNADSFRITT DRIFTSTOPPSPROGRAM 
(MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PROGRAM)

För att ytterligare visa vårt åtagande för att ge 
dig trygghet med din Mitsubishibil, och för att 
visa vårt förtroende för vår produkt, får du ett 
MAP-kort med din nya Mitsubishi som är giltigt 
i 5 år. MAP står för Mitsubishi Motors 
Assistance Program, och med MAP–kortet i 

fickan är du garanterad hjälp vid eventuellt driftstopp i ca 40 länder 
runtom i Europa.
Skulle du någon gång behöva assistans beroende på driftstopp, 
olycka, stöldförsök eller skadegörelse – var du än befinner dig, 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – ring bara numret på ditt kort 
och problemet blir löst omgående. Om det skulle visa sig vara 
allvarligt, blir din bil bärgad till närmaste Mitsubishi verkstad eller du 
blir erbjuden hotellvistelse, fortsatt resa med en tillfällig 
ersättningsbil. Vidare kan du förlänga tryggheten med MAP ett år i 
taget (MAP Upgrade) genom att du fortsatt låter en auktoriserad 
Mitsubishi verkstad göra service på din bil varje år till dess bilen blir 
10 år gammal.
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