OTA KAIKKI IRTI ELÄMÄN PIENISTÄ ILOISTA
Aloita päiväsi raikkaasti ja huolettomasti uudella Space Starilla.
Sen energinen tyylikkyys kutsuu uusiin seikkailuihin ja eloisa
tuntuma saa hymyn kasvoillesi. Nauti pehmeästä ja miellyttävästä
ajokokemuksesta, erittäin vakaasta ajotuntumasta ja ekologisesta
tehokkuudesta. Tämä auto on täydellinen ja hyvin käyttäytyvä
matkakumppani.

TUORETTA PERSOONALLISUUTTA
Space Star on dynaamisesti muotoiltu aina ystävällisestä keulasta
lennokkaiden kylkien kautta kapenevaan takaosaan. Se yhdistää
pehmeitä, aerodynaamisia kaaria veistettyyn ja särmikkääseen
muotoiluun luoden virkistävää tasapainoa ja rauhoittavaa vakautta.

NAUTI MUKAVASTA MATKANTEOSTA
Istahda Space Stariin ja löydä virkistävä ajonautinto.
Mukavuutta lisäävät tyylikkäät ja väljät sisätilat, hyvä näkyvyys,
laadukkaat mukavuusvarusteet ja kuljettajan istuin, jossa on
korkeussuunnassa säädettävä istuinosa ja pääntuki.

NAUTI AJAMISESTA VASTUULLISESTI
Space Starilla on ilo ajaa, sillä se on sekä tehokas että polttoainetaloudellinen. Ajoitpa töihin, kaupungille ostoksille tai pidempää
matkaa maaseudulla, voit nauttia auton urheilullisesta ajettavuudesta ja
vakaudesta, nopeasta kiihtyvyydestä sekä ketteryydestä, jonka ansiosta
pysäköiminen ja jyrkät kaarteet ovat lasten leikkiä.

Moottorit
Space Starin voimanlähteenä on
erittäin herkästi reagoiva 1,2 litran
3-sylinterinen MIVEC-moottori.
Moottori tuottaa 59 kW:n (80 hv)
maksimitehon 6000 rpm:n kierrosnopeudella ja 106 Nm:n väännön
4000 rpm:n kierrosnopeudella.

Invecs-III CVT
Laajalla välityssuhteella varustettu INVECS-III CVT-vaihteisto pitää kierrosluvun jatkuvasti optimaalisena
suorituskyvyn ja polttoainetalouden kannalta.

Auto Stop & Go (AS&G)
vähentää polttoaineen kulutusta
ja CO2-päästöjä sammuttamalla
moottorin automaattisesti auton
pysähtyessä esimerkiksi liikennevaloihin. Moottori käynnistyy välittömästi, kun nostat jalkasi jarrupolkimelta.

Eco-opastin
Opastin näyttää, kuinka polttoainetaloudellisesti ajat: mitä useampi
vihreä valo palaa, sitä parempi.
Tämä kannustaa polttoainetaloudellisempaan ajotapaan, joka säästää polttoainetta ja luontoa.

Nauti pehmeästä kiihtyvyydestä ja hidastuvuudesta
sekä tehokkaasti valituista välityssuhteista kaikissa
olosuhteissa. Valaistusta vaihdeilmaisimesta on helppo
tarkistaa tilanne yhdellä silmäyksellä. Vaihdevivun
päässä on miellyttävä nahkapinnoite.

TÄRKEIMMÄT VARUSTEET
Mitsubishi Space Star on varusteltu monilla kätevillä varusteilla.
1. Kallistettava ohjauspylväs
2. Hansikaslokero ja hylly
3. Manuaalinen ilmastointijärjestelmä
4. CD-soitin AUX-pistokkeella
5. Taitettava ja jaettava (60/40) takaistuin
6. Tavaratilan säilytystila
7. Kätevä koukku etumatkustajan penkin selkänojassa
8. Mukipidikkeet
9. Etuoven tasku pullopidikkeellä
10. Bluetooth hands-free

TURVALLISUUS
Space Star sisältää lukuisia aktiivisia ja passiivisia turvallisuusvarusteita
ja ominaisuuksia. Ajovakaudenhallinta yhdessä ABS-jarrujen ja elektronisen jarruvoiman jaon kanssa auttavat pitämään auton hallinnassa
kun taas 6 turvatyynyä suojaavat kuljettajaa ja matkustajia törmäyksen
sattuessa. Astu sisään Space Stariin ja nauti turvallisesta matkanteosta.

KESTÄVÄ JA KEVYT KORI
Kori on erittäin tukeva ja kevyt, sillä
siinä on käytetty runsaasti suurlujuusteräslevyjä, jotka parantavat
myös törmäysturvallisuutta.

AKTIIVINEN AJONVAKAUDENHALLINTA (ASC)
Jos pyörien pito katoaa liukkaalla pinnalla tai
kaarteessa, ASC-järjestelmä säätää automaattisesti
moottorin tehoa ja jarruttaa oikeita pyöriä asianmukaisella voimalla pitääkseen auton hallinnassa ja
estääkseen luistoa.

ESIKIRISTIMET
Esikiristimet kiristävät etuturvavyöt
automaattisesti nokkakolarin sattuessa, jolloin kuljettaja ja etumatkustaja pysyvät paremmin paikoillaan.

ABS + EBD
ABS estää pyörien lukkiutumisen hätäjarrutuksen
aikana, jolloin auto pysyy paremmin hallinnassa myös
liukkailla teillä. Sähköinen jarruvoiman jako (EBD) jakaa
jarruvoiman kaikille neljälle pyörälle parantaen jarrutuksen tehokkuutta.

MÄKILÄHTÖAVUSTIN (HSA)
Mäkilähtöavustin estää autoa
vierimästä taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle jyrkässä ylämäessä.
Se pitää automaattisesti jarrut
päällä enintään kahden sekunnin
ajan, kunnes kaasupoljinta painetaan.

RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS)
TPMS valvoo renkaiden ilmanpainetta pyörissä olevilla
tunnistinlähettimillä ja sytyttää tietonäyttöön varoitusvalon, jos jokin renkaista tyhjenee
merkittävästi.

ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT

KAISTANVAIHTOVILKKUJÄRJESTELMÄ
Vaihtaessasi kaistaa voit koskettaa vilkun vipua kevyesti,
jolloin suuntavilkku välähtää kolme kertaa. Vilkkuminen
ilmaistaan myös mittaristossa.
SÄHKÖIKKUNOIDEN AJASTIN
Sähköikkunat voidaan avata tai sulkea 30 sekunnin ajan
moottorin sammuttamisen jälkeen, jos ovea ei ole
avattu.
AJOVALOMUISTI
Kun sytytysvirta katkaistaan ja autosta astutaan ulos,
ajovalot sammuvat automaattisesti ja säästävät näin
akun varausta.
AVOIMEN OVEN HÄLYTYS
Hälytys kuuluu automaattisesti, jos lähdet ajamaan ja
ovi on osittain tai kokonaan avoimena.
AUTOMAATTINEN OVIEN UUDELLEENLUKITUS
Järjestelmä lukitsee ovet uudelleen, jos mitään niistä ei
ole avattu 30 sekunnin kuluessa siitä, kun avauspainiketta painettiin Space Starin ulkopuolelta.
AUTOMAATTISET SADETUNNISTIMELLA VARUSTETUT
PYYHKIJÄT
Sadetunnistin käynnistää tuulilasinpyyhkijät automaattisesti, kun tuulilasissa havaitaan kosteutta.

TEKNISET TIEDOT
1.2l MIVEC
80hv
Invite

Varustetaso
Vaihteisto
Kytkin
Vaihteiston tyyppi

Yksilevykytkin

Momentinmuunnin

5-vaihteinen manuaali

CVT

Moottori
Tyyppi
Iskutilavuus

1.2l 12-venttiilinen DOHC MIVEC
cc

1 193

Polttoaineen syöttö

ECI-MULTI

Päästötaso

Euro 6d-TEMP

Suurin teho

kW (hv)/rpm

Suurin vääntö

Nm /rpm

59 (80)/6,000
106/4,000

Polttoainejärjestelmä
Polttoaineen tyyppi
Polttoainesäiliön tilavuus

Lyijytön (95)
litraa

35

SUORITUSKYKY
Kiihtyvyys (0-100km/h)

sek.

12,7

13,5

Huippunopeus

km/h

180

173

Polttoaineen kulutus
Yhdistetty*

litraa/100km

5,1

5,5

CO2 Yhdistetty*

g/km

115

125

JOUSITUS
Edessä

MacPherson joustintuet, kallistuksenvakain

Takana

Yhdystukiakselisto

Jarrut
Edessä

Jäähdytetyt levyt

Takana

Rummut

Ohjaus
Tyyppi

Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus

Massat
Omamassa

kg

875

905

Kokonaismassa

kg

1340

1370

Renkaat ja vanteet
Renkaat

165/65R14

Vanteet

14x4 1/2J aluminivanne

1505

* Polttoaineen kulutus ja CO2 päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro 6d-Temp päästöstandardin. Ajotapa
ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO2 –päästöihin,
joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.
1415

1415

1430
1665

745

2450
3795

600

Tärkeimmät ominaisuudet
• 165/65R14 renkaat ja 14” alumiinivanteet
• 60:40 suhteessa taittuva takaistuin
• ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoiman jako EBD
• Ajovakauden hallintajärjestelmä (ASC)
• Ajovaloautomatiikka
• Audion kaukosäätö ohjauspyörässä
• Bluetooth hands-free
• Halogeeniajovalot manuaalisella tasonsäädöllä
• Kangasverhoilu
• Kolmipiste ELR-turvavyöt kaikissa istuimissa (edessä 2 kpl esikiristimiä)
• Korin väriset ovien ulkokahvat ja takaluukun kahva
• Korin väriset sähkötoimiset ovipeilit
• Korkeussuunnassa säädettävät etuistuimet
• Korkeussuunnassa säädettävät pääntuet
• LED-takavalot
• LW/MW/FM-radio, CD-soitin ja 4 kaiutinta
• Manuaalinen ilmastointi
• Monitoiminäyttö
• Mäkilähtöavustin (HSA)
• Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
• Päiväajovalot
• Raitisilmansuodatin
• Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
• Sadetunnistin
• SRS-turvatyynyt (kuljettaja ja etumatkustaja, sivuturvatyynyt ja turvaverhot)
• Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
• Takasumuvalot
• Tummennetut takalasit
• USB-portti

PALVELUKSESSASI
Tervetuloa Mitsubishi-perheeseen. Valitse auto, jonka luotettavuudesta kertoo markkinoiden pisimpiin kuuluva tehdastakuu.
On tärkeää muistaa, että hyvästäkin autosta on pidettävä huolta.
Ja mitä parempaa huolta, sitä pidempään ja paremmin se säilyttää
arvonsa. Mitsubishi-palveluiden avulla voit ajaa huoletta. Olemme
palveluksessasi kautta maan ja huolehdimme autostasi, jotta sinä
voit nauttia matkasta.

5 VUODEN TAKUU
Jokainen Mitsubishi on valmistettu markkinoiden parhaista ja kestävimmistä materiaaleista.
Tästä syystä myönnämme sille markkinoiden pisimpiin kuuluvan tehdastakuun: 5 vuotta tai
100 000 kilometriä. Korin puhkiruostumattomuustakuu on voimassa 12 vuotta auton rekisteröinnistä. Pitkä takuuaika kertoo uuden autosi laadusta ja parantaa sen jälleenmyyntiarvoa,
kun päätät aikanaan luopua siitä.
AJOTURVA
Uuden Mitsubishi-autosi mukana saat veloituksetta markkinoiden parhaan ajoturvapalvelun
viideksi vuodeksi. Mitsubishi MAP-ajoturvapalvelu toimii yli 30 Euroopan maassa. Se varmistaa matkan jatkamisen kaikissa tapauksissa. Mikäli autoasi ei saada kuntoon saman päivän
aikana, palvelu kattaa sijaisauton, majoituksen tai vaihtoehtoisen kuljetuksen.

5

Vuoden takuu
tai 100 000 km

www.mitsubishi.fi
@mitsubishisuomi
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Kaikki tiedot, kuvat ja määrittelyt pitävät esitteen painohetkellä paikkansa, mutta saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tässä esitteessä olevat mallit ja tiedot saattavat poiketa malleista, joita omalla markkina-alueellasi on saatavilla.
Painoteknisten rajoitusten vuoksi autojen korien värit saattavat poiketa hieman todellisista.
Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

