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EN ÆGTE BYBIL MED PLADS TIL ALLE 
Trænger du til et frisk pust i dit liv? En bil, med masser af plads, veloplagt, pålidelig og altid fuld af sjov?
En bil som fremhæver din stil? Så er Space Star lige noget for dig. Den byder på et sporty design, plads til 5 personer,  
en overbevisende kvalitet. intelligente- og praktiske funktioner. Space Star giver din verden plads til nye muligheder.

NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.
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3 4NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.

ALT I ÉN
Oplev den behagelige og rummelige kabine, der matcher bilens udvendige look.  
Det elegante stofindtræk og kvalitetsmaterialerne i de bløde, men perfekt støttende sæder,  
suppleres af velindrettet instrumentering samt 7” touchskærm. Du får stil, komfort  
og smarte funktioner samlet i ét, og det gør både din kørsel.... og dit liv lidt sjovere.

Bilen er vist med ekstraudstyr
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HSA: Hill Start Assist [HSA] er ikke en erstatning for sikker kørsel. Du må aldrig stole fuldstændigt på denne funktion, når du holder på en stejl bakke. Bilen kan rulle baglæns, 
hvis bremsepedalen er hårdt belastet, eller hvis vejen er meget stejl eller glat. Funktionen er ikke designet til at fastholde bilen på en stigning i mere end 2 sekunder.  
Anvend ikke denne funktion til at holde bilen bremset som et alternativ til at træde bremsepedalen ned. Der henvises til instruktionsbogen for yderligere informationer.

Hill Start Assist [HSA]

HSA systemet gør det lettere at starte på en stejl stigning ved at 
forhindre bilen i at rulle baglæns. 
Når systemet registrerer en vejstigning, fastholder det automatisk 
bremsefunktionen, indtil føreren træder på speederen.

4ABS + EBD

ABS systemet forhindrer, at hjulene blokerer under en kraftig 
opbremsning, så du stadig kan styre bilen, selv på glatte veje.
Electronic Brake-force Distribution (EBD) fordeler bremsekraften på 
alle 4 hjul for at øge bremsevirkningen.

SIKKERHED

Med Hill Start Assist Uden Hill Start Assist 

BREMSELÆNGDE

Passagerer og last uden EBD

Passagerer og last med EBD

Fører alene med EBD

Uden ASC (udskridning af forhjulene)

Uden ASC (udskridning af baghjulene)

Active Stability Control [ASC]

Hvis hjulene mister vejgreb på glatte overflader eller i sving, justerer 
ASC-systemet automatisk motorydelsen og bremser de rigtige hjul 
for at hjælpe føreren med at bevare herredømmet over bilen og 
forhindre udskridning.

Selestrammere

Selestrammerne sørger for at de 
forreste sikkerhedsseler strammes 
automatisk i tilfælde af kollision,  
så fører og forsædepassager holdes 
sikkert fast i sædet. 

ASC systemets kontrolfunktion er kun et supplement. Kør sikkert og stol aldrig fuldstændigt på disse funktioner under kørsel. Sørg for at anvende samme dæktype og 
-størrelse på alle 4 hjul. Der må aldrig eftermonteres differentialespærre på din bil. Der henvises til instruktionsbogen for yderligere informationer. 

RISE sikkerhedskarrosseri

Kollisionssikkerheden øges betydeligt takket være Mitsubishi 
Motors’ RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) karrosseri, som 
optager kollisionskraften og beskytter i tilfælde af en kollision.

SRS airbags

SRS front-, side- og gardinairbags dæmper 
kollisionskraften fra alle sider, og hjælper 

med at begrænse skader hos fører og 
passagerer i tilfælde af kollision.

5 6NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.
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Oplev den livlige performance og høje brændstofeffektivitet, som gør hver eneste køretur til en 
fornøjelse. Uanset om du kører på arbejde, er på shopping i byen eller kører en tur på landet,  
vil du nyde den stabile og sporty kørsel, den hurtige acceleration, og den præcise styring,  
som gør parkering og skarpe sving til en leg.

1.2 L 3-cylindret MIVEC* motoren har en maks. effekt på 71 hk ved  
6.000 omdr./min. og et maks. moment på 102 Nm ved 3.500 omdr./min.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

INVECS-III CVT 

INVECS-III* CVT gearkassen sikrer motoren altid har optimal 
omdrejningshastighed og dermed ideel ydelse i enhver situation.
Du vil nyde den jævne acceleration og deceleration og valget af  
det perfekte udvekslingsforhold i alle situationer.

Den lysende gearvælger indikator aflæses hurtigt, og gearknoppen  
er beklædt med læder, så den er behagelig at røre ved.
* Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

Auto Stop & Go [AS&G] stopper motoren automatisk, når bilen 
holder stille f.eks. for rødt lys. Motoren genstarter automatisk, 
så snart du fjerner foden fra bremsepedalen, der forbedrer din 
brændstoføkonomi.

ANSVARLIG KØREGLÆDE

Auto Stop & Go [AS&G]

Motorer

7 8

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Kør hvorhen du vil, når du vil. Opdag nye steder og nye sjove ting at lave. Smartphone-link Display 
Audio (SDA) hjælper dig med dette. På den store 7" touch-skærm kan du intuitivt betjene musik og 
opringninger med stemmestyring, hvilket giver en mere behagelig og sikker kørsel.

NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.

Harmonisk, aerodynamisk design

Det strømlinede karrosseri glider gennem luften med en lav 
vindmodstandskoefficient (Cd) på 0,27*, som reducerer vindstøj og 
samtidig øger stabiliteten ved høj hastighed.
Blandt de aerodynamiske funktioner er et innovativt tag i to dele, en 
bagspoiler samt bundplader under bilen.
* I henhold til interne testresultater

En venderadius blandt de mindste i klassen
Den lille venderadius gør bilen ekstremt nem at håndtere,  
og dermed nem at køre for alle i alle aldre. 4.6 METRES

1 

3 

2 
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Android Auto TM

Anvend Google Maps via din 7" touchscreen. 
Stemmestyringsfunktionerne sikrer håndfri anvendelse. Du 
kan nemt anvende dine foretrukne apps i din bil.
1 Kort
2 Google Assistant
3 Telefon
4 Apps
For yderligere informationer: www.android.com/auto/

Apple CarPlayTM

Med CarPlay kan du via din iPhone anvende en række 
tredjepartsapps til audio, meddelelser, stemmeopkald og 
navigation.
1 Kort
2 Siri
3 Telefon
4 Understøttede apps fra tredjepart
NB: Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre 
lande. For yderligere informationer: www.apple.com/ios/carplay/

1 

3 

2 

4 

Bakkamera

Et live billede med parkeringslinjer 
i forskellige farver hjælper dig med 
at undgå forhindringer og andre 
farer, der ikke er umiddelbart 
synlige.

USB-PORT

USB-porten er praktisk placeret 
tæt på instrumentgruppen,  
så der er nem adgang fra begge 
forsæder.

ECO mode lampe

Denne lampe lyser, når du kører optimalt. Du motiveres til gode 
kørevaner, der forbedrer din brændstoføkonomi.

ENGINE
STOP

ENGINE
START

RUNNING
BRAKE

ON

CLUTCH
OFF

BRAKE
OFF

CLUTCH
ON

STOPPING

ENGINE
STOP

ENGINE
START

RUNNING
BRAKE

ON

CLUTCH
OFF

BRAKE
OFF

CLUTCH
ON

STOPPING

NB:
• Google, Android, Android Auto og andre relaterede mærker er varemærker tilhørende 

Google LLC.
• iPhone, Siri and Apple CarPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og 

andre lande.
• For at aktivere Android Auto kræver det Android Auto-appen på Google Play og 

Android-kompatibel smartphone, der kører Android™ 5.0 Lollipop eller højere.
• Apple CarPlay kræver en iPhone med iOS 8 eller højere.
• Android Auto and Apple CarPlay er IKKE tilgængelig i alle lande, selv om der stadig 

kommer flere lande til. Se venligst website for nyeste oplysninger om tilgængelighed: 
— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list 
—  Apple CarPlay: 

http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay
• Android Auto og Apple CarPlay fungerer muligvis ikke under svagt eller intet netværk 

selv i understøttede områder.

• Kunden skal selv afholde alle kommunikationsgebyrer. Kunden kan blive opkrævet 
ekstra gebyrer, der kunne forekomme ud over den normale aftalte pris med 
teleoperatøren.

• Ved brug i andre lande kan kunden blive anmodet af teleoperatører om at tegne 
roamingtjenester.

• Ikke alle smartphone Apps er kompatible med Android Auto eller Apple CarPlay. Af 
sikkerhedsmæssige årsager er det kun kompatible apps, der er tilgængelige i dette 
Smartphone-link.

• Nogle funktioner eller apps er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/områder.
• Billederne kan afvige fra de seneste opdateringer.
• På dette website kan du se om din telefon er kompatibel med Smartphone-link Display 

Audio. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
• Der er ingen navigationsfunktion i selve SDA.
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NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.

Cerulean Blue Mica (T69)

Black Mica (M)

Titanium Grey Metallic (U17)

Red Metallic (M)

Cool Silver Metallic (M)

Højdejustérbart rat

Foldbar splitbagsæderyg (60:40)

Posekrog ved passagersæde

Handskerum og hylde

Kopholdere

Aircondition

Opbevaringsrum i bagagerum

Dørlommer foran med flaskeholder

White Solid

Wine Red Pearl (MI) Cerulean Blue Mica (MI) Titanium Grey Metallic (M)

Sort stof (81J) Sort stof med syninger (79J) Lysegråt stof med syninger (24A)

INDTRÆK

DÆK

Sand Yellow (M)White Diamond (D)

165/65R14 dæk + 14"stålfælge  
med hjulkapsel

165/65R14 dæk + 14" alufælge 175/55R15 dæk + 15" alufælge

HIGHLIGHTS FARVER

Fartpilot 
Bilens hastighed fastholdes automatisk, uden du behøver have foden på 
speederpedalen, hvilket giver en mere afslappet kørsel på lange ture. Når 
du træder på bremsepedalen, frakobles systemet.

Justerbart armlæn ved førersædet
Førersædet i CVT modeller er forsynet med et justerbart armlæn, 
som øger komforten og aflaster armen på lange køreture.
Det kan justeres vandret for at opnå den ideelle position.

Klare og tydelige instrumenter med Carbon look 
Den forbedret instrumentering er store og lette at aflæse med en 
konstant belysning. Carbon looket understreger interiørets sporty 
design. Lysstyrken kan indstilles efter lysforholdene i alle situationer.

CD afspiller med AUX udgang  
og unikt centerpanel
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Udstyr kan variere fra billeder. Se komplet udstyrsliste på næste side.

Invite+, Cosmic & IntenseINFORM & INVITE

UDSTYRSNIVEAUUDSTYRSNIVEAU

11 12
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NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.

UDSTYRSLISTE
■ Standard     □ Option     – Ikke tilgængelig ■ Standard     □ Option     – Ikke tilgængelig

UDSTYRSLISTE

* Bluetooth® er et varemærke registreret af Bluetooth SIG Inc. 

Model INFORM INVITE & 
INVITE + COSMIC INTENSE

Gearkasse 5MT 5MT eller  CVT
Dæk & fælge Dæk & fælge 165/65R14 dæk + 14" stålfælge med hjulkapsler ■ ■

165/65R14 dæk + 14" alufælge ■ ■
175/55R15 dæk + 15" 2-tonede alufælge + PACK + 5.000 kr.

Sikkerhed Bremser For: Ventilerede skivebremser – Bag: Tromlebremser ■ ■ ■ ■
Anti-lock Brake System [ABS]  
med Electronic Brake force Distribution [EBD] ■ ■ ■ ■
Active Stability Control [ASC] med Traction Control [TCL] ■ ■ ■ ■
Brake assist system ■ ■ ■ ■
Hill Start Assist [HSA] ■ ■ ■ ■
Emergency Stop Signal system [ESS] ■ ■ ■ ■

Airbags 6 SRS airbags (fører-, passager-, side- og gardinairbag)  
(med afbryderkontakt til passagerairbag) ■ ■ ■ ■

Sikkerhedsseler 
foran

3-punkt sikkerhedssele med Emergency Locking Retractor [ELR]  
og selestrammer ■ ■ ■ ■
Justerbart sikkerhedsselebeslag – + PACK – ■

Sikkerhedsseler bag 3-punkt sikkerhedssele med Emergency Locking Retractor [ELR] ■ ■ ■ ■
Låsesystem Nedre beslag og øvre beslag til ISO-FIX autostole x 2 ■ ■ ■ ■
Andet Bakkamera – + PACK ■ ■
Tyverisikring Startspærre ■ ■ ■ ■
Dæktryk Tyre Pressure Monitoring System [TPMS] ■ ■ ■ ■

Eksteriør Forlygter Halogenforlygter ■ ■ ■ ■
Automatisk lygtejustering ved dag og nat ■ ■ ■ ■
Kørelys (forkofanger) ■ ■ ■ ■
Tågelygte bag (i førens side) ■ ■ ■ ■

Ruder Lamineret forrude ■ ■ ■ ■
Bagrude med el-varme ■ ■ ■ ■
Mørktonede ruder (bagdøre og bagrude) – + PACK ■ ■

Forrudeviskere Forrudeviskere med variabel intervalfunktion og sprinklere ■ ■ ■ ■
Automatiske vinduesviskere med regnsensor ■ ■ ■ ■

Bagrudeviskere Visker og sprinkler ■ ■ ■ ■
Kølergitter Kølergitter med krom ■ ■ ■ ■
Døre Indfarvede udvendige dørgreb ■ ■ ■ ■
Sidespejle Indfarvede el-sidespejle ■ ■ ■ ■

Sidespejle med varme – + PACK ■ ■
Bagklap Indfarvet bagklapsgreb ■ ■ ■ ■

Baglygte med LED – ■ ■ ■
Andet Sideskørter ■ ■ ■ ■

Tagspoiler med LED stoplys ■ ■ ■ ■
B søjle i sort (undtagen for Black Mica) – + PACK ■ ■
Valgfri lak – – – ■

Førerplads Styretøj & gearknop Elektrisk servostyring ■ ■ ■ ■
Højdejusterbart rat ■ ■ ■ ■
Nøglelås med gearlås – CVT CVT CVT
Rat med 3 eger og sølv detaljer ■ ■ ■ ■
Manuel gearstang med gearknop ■ ■ ■ ■
Lædergearknop med krom detaljer – CVT CVT CVT
Håndbremse ■ ■ ■ ■

Audio og 
Media

Højttalere & antenne Højttaler x 4 (i for- og bagdøre) – + PACK ■ ■
Tagantenne ■ ■ ■ ■

Audio system (& 
midterpanel)

LW/MW/FM radio med enkelt AUX-stik i midterpanel ■ ■ ■ ■
CD-afspiller ■ – – –
Digital Audio Broadcast [DAB] – ■ ■ ■
Smartphone-link Display Audio (SDA) med 7" touchskærm,  
Apple CarPlayTM og Android Auto – + PACK ■ ■

USB-port (i midterkonsollen med dæksel) – + PACK ■ ■
Bluetooth® håndfrit telefonsystem* – + PACK ■ ■

Model INFORM INVITE & 
INVITE + COSMIC INTENSE

Gearkasse 5MT 5MT eller  CVT
Førerplads Instrumentering Standard instrumentering ■ – – –

Forbedret instrumentering med carbon look – ■ ■ ■
Omdrejningstæller ■ ■ ■ ■

Multi-informations 
display

Brændstofmåler, Triptæller og kilometertæller, Tripcomputer, 
Gennemsnitligt brændstofforbrug, Gearskifteindikator, 
Udetemperatur og advarsel om frost, AS&G overvågning (AS&G 
model), CVT positionsindikator (CVT model), TPMS SET indikator

■ ■ ■ ■

Sæder Sædeindtræk Soft touch stof i sort ■ – – –
Soft touch stof i sort med syninger – + PACK ■ ■
Soft touch stof i grå med syninger – + 2.000 kr. + 2.000 kr. + 2.000 kr.

Sædeindtræk Justeringsgreb, frem/tilbage og hældning ■ ■ ■ ■
Højdejusterbart førersæde ■ ■ ■ ■
Armlæn – CVT CVT CVT

Passagersæde Justeringsgreb, frem/tilbage og hældning ■ ■ ■ ■
Højdejusterbart passagersæde – + PACK – ■
Posekrog ved passagersæde ■ ■ ■ –

Driver & passenger Sædevarme – + PACK – + 2.500 kr.
Bagsæder Nedfældeligt splitbagsæde (60:40) ■ ■ ■ ■
Nakkestøtter Fører, passager og bag x 3 ■ ■ ■ ■

Interiør Døre Dørbeklædning (stof) – + PACK ■ ■
Indvendige dørgreb (sort) ■ ■ ■ ■
Invendige dørgreb i krom (fordøre) – + PACK ■ ■
El-rude betjeningspanel i carbon-look – + PACK ■ ■

Instrumentgruppe Handskerum ■ ■ ■ ■
Øvre bakke i handskerum ■ ■ ■ ■
12 V stikkontakt i instrumentbord ■ ■ ■ ■

Midterkonsol For: kopholder x 2 ■ ■ ■ ■
Bag: kopholder x 1 ■ ■ ■ ■

Fordøre Dørlomme & flaskeholder (begge sider) ■ ■ ■ ■
Loft Solskærm i førerside med spejl, klap & billetholder ■ ■ ■ ■

Bakspejl med nedblænding ■ ■ ■ ■
Hjælpegreb ved fordøre (udtrækkeligt) ■ ■ ■ ■

Lamper Kabinelys med tidsforsinkelse ■ ■ ■ ■
Lys i bagagerum – + PACK ■ ■

Andet Bagrudehylde – + PACK ■ ■
Værktøjssæt og dækreparationssæt ■ ■ ■ ■

Komfort Aircondition Aircondition med 3 reguleringsenheder – ■ ■ ■
Pollenfilter – ■ ■ ■
Varmekanal til bagsæderne ■ ■ ■ ■

Låsesystem Centrallås med 1 sender – ■ ■ ■
Døre Elektriske ruder (fordøre) ■ ■ ■ ■

Elelektriske ruder (bagdøre) – ■ ■ ■
Elektrisk rude med automatisk one-touch funktion (førerside) – ■ ■ ■
Elektrisk rude med automatisk op/ned-funktion og anti-klemsystem 
(førerside) – ■ ■ ■

Betjeningskontakt Fartpilot – + PACK ■ ■
Rat med kontakter for audio og håndfri telefon – + PACK ■ ■

Garanti 5 år, men maks. 100.000 km mekanisk garanti ■ ■ ■ ■
5 år, men maks. 100.000 km garanti på lak ■ ■ ■ ■
12 års garanti mod indefrakommende gennemtæring ■ ■ ■ ■
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NB: Udstyret kan variere afhængigt af land. Kontakt venligst din lokale Mitsubishi Motors forhandler for yderligere oplysninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

*1:Continuously Variable Transmission.
*2:Målt af MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Det reelle kilometertal afhænger af, hvordan du kører og vedligeholder din bil.
*3:Acceleration, brændstofforbrug og CO2-værdier varierer afhængigt af udstyrsniveauet. [ ]: Brændstofforbrug og CO2-udledning for bil med 15" dæk
NB: Hasarderet kørsel kan medføre alvorlige personskader eller skader på bilen. Husk altid at køre sikkert.

1.2 liter
MIVEC

Manuel 5-trins Manuel 5-trins CVT*1
– AS&G

Motor
Type 1.2 liter 12 ventiler DOHC MIVEC
Slagvolumen cc 1.193
Indsprøjtningssystem ECI-MULTI
Maks. effekt

kW (HK)/omdr./min. 52 (71)/6.000

Maks. Drejningsmoment
N·m/omdr./min 102/3.500

Brændstofsystem
Brændstoftype Blyfri (RON95)
Tankkapacitet liter 35
Gearkasse
Udvekslingsforhold

1. 3,545 3,545
2. 1,913 1,913
3. 1,310 1,310
4. 0,973 0,973
5. 0,804 0,804 –
Bakgear 3,214 3,214 3,771
Slutudveksling 3,550 3,550 3,757

Ydelse 
Maks. hastighed*2 km/t 167 167 163
Acceleration*3

0-100km/h sek. 14,1 14,1 15,8
120-140km/h sek. 14,9 14,9 13,9
0-400m sek. 19,6 19,6 20,3

Brændstofforbrug (WLTP)*3
Lav km/l 16,9 18,2 [17,5] 15,9 [15,2]
Mellem km/l 21,7 22,2[21,3] 20,8 [20,0]
Høj km/l 22,7 23,3 [22,2] 21,7 [21,3]
Ekstra høj km/l 18,5 18,2 [17,5] 16,9 [16,4]
Blandet kørsel km/l 20,0 20,4 [19,6] 18,9 [18,2]

CO2 (WLTP)*3
Lav g/km 134 124 [130] 143 [150]
Mellem g/km 103 101 [106] 109 [112]
Høj g/km 99 99 [101] 103 [107]
Ekstra høj g/km 123 125 [129] 135 [139]
Blandet kørsel g/km 113 112 [116] 121 [125]

Min. venderadius m 4,6
Hjulophæng
For MacPherson ophæng med krængningsstabilisator
Bag Torsionsstang
Bremser
For Ventilerede skivebremser
Bag Tromlebremser
Styretøj
Type Tandstang og snekkehjul med elektrisk servostyring
Vægte
Køreklar vægt kg 865 880 910
Totalvægt kg 1.340 1.340 1.370

DIMENSIONER
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Alle mål er i mm.
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DÆKSPECIFIKATIONER

Størrelse Mærke Dæktype Dækklasse Brændstofforbrug Vådgreb Dækstøj Snegreb Isgreb

165/65R14 79S Bridgestone Ecopia EP150 Sommerdæk 70 dB (B) NEJ NEJ

165/65R14 79S Dunlop Enasave EC300 Sommerdæk 67 dB (A) NEJ NEJ

175/55R15 77V Yokohama BluEarth A34LZ Sommerdæk 69 dB (B) NEJ NEJ

175/55R15 77V Bridgestone Potenza RE050A Sommerdæk 70 dB (B) NEJ NEJ
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