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COMPACT EN STIJLVOL
Ben je toe aan een frisse, nieuwe stap in je leven, met een stijlvolle auto
waar je altijd van op aan kunt en volop plezier mee beleeft? Maak dan kennis 
met de Mitsubishi Space Star. De compacte Space Star heeft een moderne, 
dynamische look & feel en is trendsetter in zijn klasse voor wat betreft  
de veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast zit hij boordevol slimmigheden,  
is hij uitermate efficiënt met brandstof en biedt hij de kwaliteit die je  
van Mitsubishi gewend bent.
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GEEF JE WENSEN DE RUIMTE
Ontdek het ruime interieur dat al net zoveel indruk maakt als  
de strak gelijnde carrosserie. Het is afgewerkt met eersteklas 
materialen en de comfortabele stoelen bieden volop steun.  
In de nieuwe Space Star beleef je het allemaal in één ruimte:  
design, comfort en slimme voorzieningen. Een nieuwe manier  
van rijden, voor nog meer plezier in het leven. 
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ACTIEVE VEILIGHEID

Risico van een aanrijding:
Waarschuwing + remondersteuning

Hoog risico van een aanrijding:
Waarschuwing + automatisch remmen

Zeer hoog risico van een aanrijding:
Waarschuwing + krachtig automatisch remmen

＋

＋ ＋

＋ ＋

FORWARD COLLISION MITIGATION 
SYSTEM (FCM)
FCM helpt een frontale botsing voorkomen of  
zorgt ervoor dat de schade wordt beperkt wanneer  
een botsing onvermijdelijk is. Het systeem reageert  
op voertuigen en voetgangers en maakt gebruik van  
camera’s en laser-radartechnologie.

LANE DEPARTURE WARNING (LDW)

Deze veiligheidsvoorziening geeft een waarschuwingssignaal 
en toont een waarschuwing op het instrumentenpaneel zodra 
de auto zijn rijbaan dreigt te verlaten, terwijl de richting-
aanwijzer niet is ingeschakeld.

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Voor meer ontspannen rijden in het donker schakelt  
het grootlicht automatisch om naar dimlicht zodra  
het systeem een tegenligger waarneemt. Zodra deze  
is gepasseerd, schakelt het systeem weer terug naar 
grootlicht. Zo hoef je dit niet handmatig te doen.

＋

Grootlicht

Dimlicht

OMSCHAKELING

FCM waarschuwing  
op instrumentenpaneel

LDW waarschuwing  
op instrumentenpaneel

＋ ＋



VEILIGHEID

ROBUUSTE LICHTGEWICHT CARROSSERIE

De lichtgewicht carrosserie is bijzonder robuust dankzij  
de toepassing van staal van hoge treksterkte, dat ook extra 
bescherming biedt bij een aanrijding.

ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)  
EN TRACTION CONTROL (TCL)
Active Stability Control maakt gebruik van sensoren die  
de bewegingen van de auto analyseren en zijdelings slippen 
van de wielen herkennen. Door het motorvermogen aan te 
passen en remkracht naar de betreffende wielen te sturen, 
helpt ASC je de beheersing over de auto te behouden.

ABS + EBD

ABS voorkomt het blokkeren van de wielen bij een noodstop, 
waardoor je altijd kunt blijven sturen, zelfs op een gladde 
ondergrond. Electronic Brake-force Distribution (EBD) verdeelt 
de remkracht over alle vier de wielen, om de remprestaties te 
verbeteren.

met ASC

zonder ASC

AIRBAG VOOR BESTUURDER  
EN PASSAGIERS
Voor-, zij- en gordijnairbags bieden 
maximale bescherming aan de bestuurder 
en passagiers in geval van een aanrijding.

GORDELSPANNERS

Bij een aanrijding worden de veiligheids-
gordels op de voorstoelen automatisch  
aan gespannen, zodat de bestuurder  
en voorste passagier veilig op hun plaats 
worden gehouden.

BANDENSPANNINGS
CONTROLE SYSTEEM
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) 
controleert de banden spanning met behulp 
van sensoren in de wielen. Zodra de druk in 
een of meer banden lager wordt dan voor -
geschreven, verschijnt een waarschuwings-
signaal op het instrumenten paneel.

HILL START ASSIST (HSA)

Met HSA kun je eenvoudig en veilig wegrijden op een steile 
helling doordat het systeem voorkomt dat de auto ongewild 
achteruit rolt. Zodra het systeem een hellingshoek waarneemt, 
houdt het de remmen vast tot je het gaspedaal intrapt.

 Zonder Hill Start Assist Met Hill Start Assist

REMPUNT
Passagiers en bagage zonder EBD

Passagiers en baggage met EBD

Alleen de bestuurder met EBD
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VERANTWOORD GENIETEN
De Space Star biedt maximaal rijplezier dankzij zijn pittige prestaties bij een laag brandstofverbruik. 
Woon-werkverkeer, shoppen in de stad of in het weekend eropuit: met de Space Star is het altijd 
volop genieten dankzij zijn sportieve rijeigenschappen, voorbeeldige wegligging, vlotte acceleratie 
en heerlijke rijcomfort.

ECO DRIVE ASSIST

Dit handige instrument toont je in één oogopslag wanneer je 
zuinig rijdt. Het ECO lampje gaat branden wanneer er efficiënt
gereden wordt (alleen i.c.m. CVT).

MOTOREN

Kies jouw favoriete krachtbron voor de Space Star: de krachtige 
en zuinige 1.0-liter of 1.2-liter MIVEC*-motor. Uitgerust met 
Auto Stop & Go (AS&G) behaalt de lichtgewicht 1.2-liter motor 
een indrukwekkend brandstofverbruik van slechts 5 liter per 
100 km voor de handgeschakelde versies. De zuinige 1.2-liter 
versie heeft een vermogen van 59 kW (80 pk) bij 6.000 tpm en 
een maximumkoppel van 106 Nm bij 4.000 tpm. Voor optimale 
prestaties onder alle omstandigheden.

INVECS-III CVT

De INVECS-III** CVT automaat kiest steeds het optimale 
toeren tal voor maximale prestaties bij een zo gunstig mogelijk 
brandstof verbruik. Dit zorgt voor een bijzonder soepel rij-
gedrag, zowel bij accelereren als vaart minderen, terwijl 
altijd voldoende trekkracht beschikbaar is. Door de verlichte 
indicator zie je in één oogopslag in welke stand de CVT staat.

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

** Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

AUTO STOP & GO (AS&G)

Auto Stop & Go (AS&G) verlaagt het brandstofverbruik en  
de CO2-uitstoot door de motor automatisch uit te schakelen 
bij stationair draaien, bijvoorbeeld tijdens het wachten voor 
een verkeerslicht. De motor start direct wanneer je jouw voet  
van het rempedaal haalt.

EEN VAN DE KLEINSTE DRAAI
CIRKELS IN ZIJN KLASSE

Rem ingetrapt

Koppeling los

Rem los

Koppeling in

Rijden

Stilstand

Motor uit

Motor start

De kleine draaicirkel van slechts 9,2 meter draagt bij aan 
zijn uitstekende rijeigenschappen. Voor optimaal rijplezier 
voor jong en oud.

9,2 METER



CONNECTIVITEIT

ANDROID AUTO™

Gebruik onder meer Google Maps via het display. Dankzij 
spraak  aansturing kun je apps handsfree bedienen. Zo geniet 
je ook onderweg optimaal en veilig van je favoriete apps.

1 Google Maps
2 Google Assistant
3 Telefoon
4 Ondersteunde apps van andere aanbieders

Kijk voor meer informatie op www.android.com/auto

APPLE CARPLAY™

Je kunt diverse audio-, berichten-, spraakgestuurde  
en navigatieapps van andere aanbieders gebruiken  
vanaf je iPhone met CarPlay™.

1 Apple Maps
2 Siri
3 Telefoon
4 Ondersteunde apps van andere aanbieders

Kijk voor meer informatie op www.apple.com/ios/carplay

NB:  iPhone, Siri en Apple CarPlay™ zijn handeslmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google, Android, Android Auto™ en andere gerelateerde merken zijn handelsmerk van Google LLC. 

1

3

2

4

1

3

2

4

De officiële introductiedatum van Android Auto™ in Nederland is nog niet bekend. Je kunt Android 
Auto™ op je smartphone installeren via www.apkmirror.com. Wij adviseren je te allen tijde de meest 
recente versie te kiezen.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO

Ontdek nieuwe bestemmingen terwijl je geniet van 
de nieuwste snufjes op het gebied van infotainment. 
Smartphone-link Display Audio (SDA) wijst je hierbij de weg.  
Via het grote 7 inch touchscreen speel je moeiteloos 
je favoriete playlist af en kun je ontspannen handsfree 
telefoneren en navigeren met je smartphone via Apple 
CarPlay™ of Android Auto™.

MGN-NAVIGATIESYSTEEM  
MET SMARTPHONEKOPPELING
Geniet van het beste van 2 werelden, het multimedia 
navigatiesysteem biedt je de mogelijkheid gebruik te maken 
van alle geïntegreerde audio- en navigatiemogelijkheden. 
Maar daarnaast biedt het MGN-navigatiesysteem ook de 
mogelijkheid je smartphone via Apple CarPlay™ of Android 
Auto™ te koppelen. De keuze is aan jou, navigeren met de 
voorgeladen TomTom wegenkaart van Europa of via Google 
Maps™ of Apple Maps. Luister naar de radio via de FM-band 
of digitaal met DAB+. Muziek beluisteren is ook mogelijk met 
cd, dvd of mp3 via de usb-aansluiting maar ook via je telefoon 
kun je gebruik maken van de beschikbare muziek apps zoals 
bijvoorbeeld Spotify.
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• 14 inch stalen velgen met wieldoppen
• Active Stability en Traction Control (ASTC)
• ABS met EBD (Elektronische remkracht 

verdeling)
• SRS-airbag bestuurder
• Uitschakelbare airbag passagier vóór
• Zij- en gordijnairbags
• Brake assist
• Emergency Stop Signal (ESS)
• In delen neerklapbare achterbank (60:40)
• Licht- en regensensor
• Elektrische bedienbare ramen vóór

• Stuurwiel in hoogte verstelbaar
• Bumpers in carrosseriekleur
• Achterspoiler met derde remlicht
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels
• Hill Start Assist
• 3 gordels en hoofdsteunen achter
• Bekleding zwarte stof

• Auto Stop & Go
• Airconditioning met pollenfilter
• Centrale portiervergrendeling  

met afstandsbediening
• USB-aansluiting
• DAB+ tuner
• Radio met cd/mp3-speler en 4 speakers
• Hoedenplank
• Verlichting bagageruimte
• Elektrisch bedienbare ramen vóór  

met sneltoets aan bestuurderszijde

ENTRY

COOL+

UITVOERINGEN

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING:

EXTRA T.O.V. ENTRY:



• 1.2 motor Auto Stop & Go
• 14 inch lichtmetalen velgen
• Cruise control met bediening  

op het stuurwiel
• 7 inch Smartphone Link Display Audio  

(met Apple CarPlay™ en Android Auto™)
• Bluetooth carkit 
• Verwarmbare buitenspiegels
• Lederen bekleding stuurwiel en pookknop
• In hoogte verstelbare bestuurders en 

passagiersstoel
• Elektrisch bedienbare ramen achter

• Privacy glass
• Led-achterlichten
• Interieur: chromen deurgrepen vóór  

en zilverkleurige roosters
• Interieur: Pianoblack deurpaneel  

en schakelpatroon (CVT)
• Anti-klemfunctie elektrisch  

bedienbare ramen
• Bekleding zwarte stof met stiknaad
• Stuurwielbediening audio en carkit 

• MGN-navigatiesysteem met  
smartphone koppeling (met Apple 
CarPlay™ en Android Auto™)

• Climate control
• Stoelverwarming vóór
• Keyless Operation systeem met 2 zenders 

en start-stopknop
• Middenarmsteun
• Mistlampen vóór
• Buitenspiegels met led-knipperlicht

ACTIVE

NOVA INTRODUCTIEMODEL

EXTRA T.O.V. COOL+:

EXTRA T.O.V. ACTIVE:
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UITVOERINGEN

• 15 inch lichtmetalen velgen
• Led-koplampen met led-dagrijverlichting
• Forward Collision Mitigation system (FCM)
• Lane Departure Warning (LDW)
• Automatic High-Beam (AHB)
• Synthetisch lederen bekleding  

met stoffen afwerking
• Bagagebox onder vloer kofferbak

INSTYLE

EXTRA T.O.V. NOVA:



ADVIESPRIJZEN

(1) Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling.
(2) Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten

Energie label CO2uitstoot Bijtelling Netto catalogusprijs Bpm Consumenten prijs(1) Allin rijklaarprijs(2)

g/km excl. btw incl. btw

UITVOERING
1.0 Entry B 118 22% 7.433 8.994 2.186 11.180 11.990
1.0 Cool+ B 115 22% 8.925 10.799 1.881 12.680 13.490
1.2 Active B 113 22% 10.259 12.413 1.767 14.180 14.990
1.2 Nova B 113 22% 11.498 13.913 1.767 15.680 16.490
1.2 Active CVT B 121 22% 10.845 13.122 2.558 15.680 16.490
1.2 Nova CVT B 121 22% 12.084 14.622 2.558 17.180 17.990
1.2 Instyle CVT C 127 22% 14.362 17.378 3.302 20.680 21.490

ALS OPTIE LEVERBAAR
Metallic lak 487,60 590,00 - 590,00
Pearl/Mica lak 528,93 640,00 - 640,00
Metallic lak "White Diamond" 619,83 750,00 - 750,00
Glasscoat Diamond Pack 247,93 300,00 - 300,00

BIJKOMENDE KOSTEN
Leges kenteken (onbelast) 40,70 40,70 - 40,70
Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,19 onbelast)   9,67 10,40 - 10,40
Recyclingbijdrage 28,93 35,00 - 35,00
Rijklaarmaakkosten bestaan uit: 
• Technische nulinspectie 
• Reinigen 
• Poetsen 
• Transport
• Set kenteken platen 
• Mitsubishi-mattenset (Classic) 
• Safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek) 
• Lifehammer 
• 2 veiligheidshesjes
• € 25 brandstof

598,26 723,90 - 723,90

Totaal bijkomende kosten 677,56 810,00 - 810,00
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HIGHLIGHTS

14 INCH STALEN VELGEN MET WIELDOP

KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS)

14 INCH 8-SPAAKS LICHTMETALEN VELGEN 15 INCH 8-SPAAKS LICHTMETALEN VELGEN

GRILLE MET RODE ACCENTEN

AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING CD/MP3-SPELERUSB-AANSLUITING

Als je de KOS-sleutel bij je draagt, kun 
je met één druk op de knop op het 
bestuurders portier of op de achterklep 
alle portieren en de achterklep 
afsluiten of ontgrendelen. Ook kun je 
hierdoor de startknop bedienen om  
de motor te starten.

70 CM70 CM

70 CM70 CM



LEVERBARE KLEUREN

BEKLEDING

WHITE DIAMOND (W85)

TITANIUM GREY METALLIC (U17)

MAJESTIC  RED METALLIC (P19)

POLAR WHITE SOLID (W19)

COSMOS BLACK MICA (X08)

SAND YELLOW METALLIC (Y35) CERULEAN BLUE MICA (T69)

STARLIGHT SILVER METALLIC (A66)

WINE RED PEARL (P57)

ZWARTE STOF ZWARTE STOF MET STIKNAAD SYNTHETISCH LEDEREN BEKLEDING MET STOF

NIEUW

NIEUW
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STANDAARDUITRUSTING
Uitvoering Entry Cool+ Active Nova Instyle

VEILIGHEID
Active Stability en Traction Control (ASTC) ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

ABS met EBD (Elektronische remkrachtverdeling) ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Brake assist ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Hill Start Assist (HSA) ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Emergency Stop Signal System (ESS) ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

SRS airbag bestuurder ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Uitschakelbare airbag passagier vóór ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Zij-airbags vóór en gordijnairbags ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Driepunts ELR veiligheidsgordels vóór 2x ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Gordelspanners vóór ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

In hoogte verstelbare veiligheidsgordels ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Driepunts ELR veiligheidsgordels achter 3x ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

ISO-FIX bevestigingspunten voor kinderzitjes achter x2 ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Achterportieren voorzien van kinderslot ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Achterspoiler met derde remlicht ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Startonderbreker ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Bandenreparatieset ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Forward Collision Mitigation system (FCM) - - - - ￭

Lane Departure Warning (LDW) - - - - ￭

Automatic High Beam (AHB) - - - - ￭

EXTERIEUR
14 inch stalen velgen ￭ ￭ - - -
14 inch lichtmetalen velgen - - ￭ ￭ -
15 inch lichtmetalen velgen - - - - ￭

Halogeen koplampen ￭ ￭ ￭ ￭ -
Led-koplampen met led-dagrijverlichting - - - - ￭

Dagrijverlichting ￭ ￭ ￭ ￭ -
Led-achterlichten - - ￭ ￭ ￭

Mistlampen vóór - - - ￭ ￭

Mistlamp achter ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Privacy glass - - ￭ ￭ ￭

Ruitenwissers met sproeiers en variabele interval ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Achterruitenwisser met sproeier en intervalstand ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Licht- en regensensor ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Portiergrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Elektrisch verstelbare buitenspiegels ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Verwarmbare buitenspiegels - - ￭ ￭ ￭

Buitenspiegels met led-knipperlicht - - - ￭ ￭

Bumpers in carrosseriekleur ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

INTERIEUR
In hoogte verstelbaar stuurwiel ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

3-spaaks stuurwiel en pookknop ￭ ￭ - - -
3-spaaks lederen stuurwiel en pookknop - - ￭ ￭ ￭

Zwarte deurgrepen ￭ ￭ - - -
Chromen deurgrepen vóór en zilverkleurige roosters - - ￭ ￭ ￭

2 bekerhouders in vloerconsole vóór ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

1 bekerhouder in vloerconsole achter ￭ ￭ ￭ - -
1 bekerhouder in middenarmsteun - - - ￭ ￭

Portieren met flessenhouder vóór x2 ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Zonneklep bestuurder met make-up spiegel en tickethouder ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Binnenspiegel met antiverblindingsstand ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Multi informatie display ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Combinatie meter cluster ￭ - - - -
Hoog contrast combinatie meter cluster met carbon print - ￭ ￭ ￭ ￭

Buitentemperatuurmeter ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Schakelindicator (alleen handgeschakelde uitvoeringen) ￭ ￭ ￭ ￭ -
Tachometer ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Eco drive assist (allleen i.c.m. CVT) - - ￭ ￭ ￭

Dashboardkastje ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Piano black schakelpatroon met verlichting (alleen op CVT) - - ￭ ￭ ￭



Uitvoering Entry Cool+ Active Nova Instyle

INTERIEUR
Accessoire-aansluiting op het instrumentenpaneel 12V ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Hoedenplank - ￭ ￭ ￭ ￭

Binnenverlichting ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Verlichting in bagageruimte - ￭ ￭ ￭ ￭

Bagagebox onder vloer kofferbak - - - - ￭

COMFORT
Pollenfilter - ￭ ￭ ￭ ￭

Airconditioning - ￭ ￭ ￭ ￭

Climate control - - - ￭ ￭

Cruise control met bediening op het stuurwiel - - ￭ ￭ ￭

Stuurwielbediening audio en carkit - - ￭ ￭ ￭

Elektrische stuurbekrachtiging ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening - ￭ ￭ - -
Keyless operation systeem met 2 zenders en start/stop knop - - - ￭ ￭

Elektrisch bedienbare ramen vóór ￭ - - - -
Elektrisch bedienbare ramen vóór met sneltoets aan bestuurderszijde - ￭ ￭ ￭ ￭

Elektrisch bedienbare ramen achter - - ￭ ￭ ￭

Anti-klem functie elektrisch bedienbare ramen - - ￭ ￭ ￭

STOELEN
Stoelverwarming - - - ￭ ￭

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel - - ￭ ￭ ￭

In hoogte verstelbare passagiersstoel - - ￭ ￭ ￭

Hoofdsteunen vóór x2 ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Hoofdsteunen achter x3 ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

In delen neerklapbare acherbank (60:40) ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

Middenarmsteun - - - ￭ ￭

Bekleding zwarte stof ￭ ￭ - - -
Bekleding zwarte stof met stiknaad - - ￭ ￭ -
Synthetisch lederen bekleding met stoffen afwerking - - - - ￭

AUDIO EN COMMUNICATIE
2 speakers ￭ - - - -
4 speakers - ￭ ￭ ￭ ￭

Dakantenne ￭ ￭ ￭ ￭ ￭

2-DIN midden paneel zonder audio ￭ - - - -
LW/MW/FM radio met cd/mp3-speler - ￭ - - -
Smartphone-link Display Audio (SDA) met Apple CarPlay™ of Android Auto™ - - ￭ - -
MGN-navigatiesysteem met smartphone koppeling (Apple CarPlay™ of Android Auto™) - - - ￭ ￭

USB-aansluiting - ￭ ￭ ￭ ￭

DAB+ tuner - ￭ ￭ ￭ ￭

Bluetooth carkit - - ￭ ￭ ￭
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

* Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.
** Brandstofverbruik en CO2-waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de World Harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP) in overeenstemming met EU 715/2007*2018/1832. 
De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer, verkeer en de toestand van het voertuig.

Uitvoering 1.0 MIVEC 1.0 MIVEC 1.2 MIVEC 1.2 CVT MIVEC
ClearTec AS&G ClearTec AS&G ClearTec AS&G

Entry Cool+ Active/Nova Active/Nova Instyle

MOTOR
Type 1.0 liter 12-kleps driecilinder  

DOHC MIVEC
1.2 liter 12-kleps driecilinder  

DOHC MIVEC
Cilinderinhoud cc 999 1.193
Brandstoftoevoer ECI-MULTI
Emissienorm Euro 6d-Temp-EVAP-ISC
Max. vermogen (EEC net) kW (PS)/rpm) 52 (71)/6.000 59 (80)/6.000
Max. koppel (EEC net) N·m (kg-m)/rpm 88 (9.0)/5.000 106 (10.8)/4.000

BRANDSTOFSYSTEEM
Brandstoftype Loodvrij RON95 (geschikt voor E10)
Brandstoftank inhoud liter 35

TRANSMISSIE
Type Hand geschakelde 5-versnellings bak CVT auto matische transmissie
Koppeling Enkelvoudige droge plaatkoppeling Koppelomvormer

D-range - 4.007-0.550
1e 3.545 -
2e 1.913 -
3e 1.310 -

Overbrengingsverhouding                                                                                                   4e 0.973 -
5e 0.804 -

Achteruit 3.214 3.771
Eindoverbrenging 3.550 3.757

PRESTATIES
Acceleratie  (0-100 km/u) sec 15,7 12,6 13,5
Max. snelheid* km/u 172 180 173
Brandstofverbruik (WLTP)**
Gecombineerd liter/100 km 5.2 5.1 5.0 5.3 5.6
CO2 gecombineerd g/km 118 115 113 121 127

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

REMMEN
Voor 14" Geventileerde schijven
Achter Trommels

STUURINRICHTING
Type Tandheugelbesturing (elektrisch bekrachtigd)

GEWICHTEN
Ledig gewicht kg 835 845 850 880
Max. toelaatbaar gewicht kg 1.290 1.340 1.370
Inhoud bagageruimte (VDA) liter 235
Max. daklast kg 50

BANDEN
Bandenmaat 165/65R14 175/55R15



AFMETINGEN

1.415

2.450 600795

1.505

3.845

1.430

1.665

NB: Alle afmetingen in milimeters 1918



ACCESSOIRES

EXTERIEURSTYLING

1. Grille met rode bies
2. Koplampsierstuk 
3. Led-mistlampen 
4. Mistlampring chroom
5. Voorspoiler zilveren bies
6. Voorspoiler met rode bies
7. Voorbumperhoekskirtset
8. Parkeersensoren voorzijde 
9. Spiegelkappen chroom

65

7 8

9

43

21



20 21



ACCESSOIRES

EXTERIEURSTYLING

1110

14 15

16

13

17

12

10. B-stijl decoratie 
11. Zijskirts
12. Stootlijsten 
13. Achterlicht sierlijst
14. Achterklepsierlijst zilver
15. Achterklepsierlijst chroom
16. Achterbumperhoekskirtset
17. Uitlaatsierstuk



2322



26

24

23

27

25

20

18 19

22

21

VELGEN

18. 15 inch 8-spaaks zwart
19. 15 inch 8-spaaks two tone
20. 15 inch 16-spaaks two tone
21. 15 inch 8-spaaks zilver
22. 14 inch 8-spaaks zilver

23. 14 inch 7-spaaks zilver
24. Wieldop 10-spaaks
25. Wieldop 7-spaaks
26. Reservewiel
27. Antidiefstalmoeren

ACCESSOIRES



18
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ACCESSOIRES

INTERIEURSTYLING

36

31

33 34 35

28

30

32

29

37

28. Interieur decoratieset, piano black
29. Interieur decoratieset, carbon
30. Interieur decoratieset, regatta blue
31. Interieur decoratieset, nasturtium orange
32. Interieur decoratieset, red metallic
33. Vloerverlichting

34. Consoleverlichting
35. Led-verlichting upgrade pack
36. Instaplijsten RVS uitvoering
37. Instaplijsten lichte uitvoering
38. Instaplijsten donkere uitvoering

38



VEILIGHEID & BESCHERMING

39. Hoedenplank
40. Zonnescherm achterportieren
41. Zonnescherm achterruit
42. Armsteun
43. Zijwindgeleiders 
44. Mattenset textiel Classic, Comfort en Elegance 4-delig
45. Mattenset rubber 4-delig

COMFORT

474140

46

48 49

50

42

39

43

5144 45

46. Parkeersensoren set van 4 of 6 sensoren  
in carrosseriekleur

47. Spatlappen voor- en achterzijde
48. Achterbumperbeschermer rvs
49. Achterbumperfolie zwart
50. Mitsubishi biedt u kinder veiligheidszitjes voor  

alle leeftijdscategorieën
51. Glasscoat Diamond Pack

2726



ACCESSOIRES

TRANSPORT & VRIJE TIJD

55

54

56 57

52

52. Kofferruimtebeschermer kunststof 
53. Kofferruimte bagagebox 
54. Fietsdrager lichtgewicht en compact, geschikt voor 2 fietsen. 

Kantelbaar voor toegang tot achterklep. 
55. Dakdragers Aerotype aluminium, afsluitbaar
56. Imperiaal aluminium of gemoffeld staal
57. Fietsdrager aluminium of gemoffeld staal

53



ACCESSOIREPAKKETTEN

Instaplijsten rvs

Parkeersensoren achterzijde  
in carrosseriekleur

Voorspoiler en voorbumperhoekskirts

Decoratieset t.b.v. middenconsole en 
luchtroosters piano black of carbon look

Kunststof kofferruimtebeschermer

Achterbumperbeschermer  
rvs

Kunststof 
kofferruimtebeschermer

Achterbumperhoekskirts

Led-upgrade pakket  
interieurverlichting

Achterbumperbeschermer rvs

Instaplijsten  
rvs

Zijskirts

In carrosseriekleur met carbon patroon en rode bies

Instaplijsten kunststof  
met donkere achtergrond

SPORT PACK I

PROTECTION PACK I

PROTECTION PACK II

FASHION PACK

VAN € 1.065 VOOR € 875

VAN € 325 VOOR € 255

VAN € 770 VOOR € 645

VAN € 360 VOOR € 295

2928



PRIJSLIJST ACCESSOIRES

NB: All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en btw.

Omschrijving Artikelnummer Allin prijs 
Incl. btw

EXTERIEURSTYLING
Voorspoiler met carbon patroon en rode bies, alleen in combinatie met voorbumperhoekskirts MZ331351 € 226,00
Voorspoiler met carbon patroon en zilveren bies, alleen in combinatie met voorbumperhoekskirts MZ331352 € 226,00
Voorbumperhoekskirtset in carrosseriekleur gespoten div € 194,00
Grille met rode bies 7450B351 € 324,00
Koplampsierlijst chroom MZ331410 € 145,00
Mistlampringen chroom MZ331412 € 142,00
Zijskirts in carrosseriekleur gespoten met carbonpatroon en rode bies div € 420,00
Stootlijstenset in carrosseriekleur gespoten div € 179,00
B-stijl decoratieset carbon look MZ330464 € 80,00
Spiegelkappen chroom, voor modellen zonder richtingaanwijzers in de spiegels MZ576664EX € 199,00
Spiegelkappen chroom, voor modellen met richtingaanwijzers in de spiegels MZ576663EX € 199,00
Achterbumperhoekskirtset in carrosseriekleur gespoten met carbonpatroon en rode bies div € 226,00
Achterklepsierlijst chroom, recht model MZ330461 € 81,00
Achterklepsierlijst zilver, gebogen model MZ314729 € 81,00
Sierlijst achterlichten chroom MZ331411 € 151,00
Uitlaatsierstuk rvs MZ330438 € 59,00
Striping set charcoal grijs metallic, zilver of wit, 3 lijnen over gehele auto div € 475,00
Dakfolie in diverse kleuren leverbaar div € 475,00

INTERIEURSTYLING
Versnellingspookknop leder/aluminium CVT MZ525507EX € 106,00
Armsteun/middenconsole met bekerhouder MZ330444 € 209,00
Hoedenplank 7237A087 € 179,00
Instaplijsten kunststof voor- & achterportieren met Mitsubishi logo, donkere achtergrond MZ314724 € 128,00
Instaplijsten kunststof voor- & achterportieren met Mitsubishi logo, lichte achtergrond MZ314730 € 128,00
Instaplijsten rvs voor- & achterportieren met Mitsubishi logo MZ330636 € 109,00
Lederen bekleding, Eco-leder (synthetisch), keuze uit 7 kleuren ZZ006077E € 1.472,00
Lederen bekleding, Eco-nappa leder (synthetisch), keuze uit 5 kleuren ZZ006077EN € 1.623,00
Lederen bekleding, Buffalino vol leder, keuze uit 17 kleuren ZZ006077 € 1.735,00
Stoelverwarming, per stoel in combinatie met leder ZZ006082 € 190,00
Vloer/bodem verlichting, blauw licht gekoppeld aan interieurverlichting MZ360401EX € 169,00
Led-interieurverlichting, upgrade pakket vervangt de originele verlichting door led ZZ006066 € 44,00
Middenconsole verlichting, blauw licht gekoppeld aan verlichting MZ590838EX € 124,00
Decoratieset piano black t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor CVT en modellen zonder sierstrip middenconsole MZ360504EX € 190,00
Decoratieset piano black t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor modellen met sierstrip middenconsole MZ360505EX € 190,00
Decoratieset carbon look t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor CVT en modellen zonder sierstrip middenconsole MZ360659EX € 190,00
Decoratieset carbon look t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor modellen met sierstrip middenconsole MZ360661EX € 190,00
Decoratieset regatta blue t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor CVT en modellen zonder sierstrip middenconsole MZ360507EX € 190,00
Decoratieset regatta blue t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor modellen met sierstrip middenconsole MZ360508EX € 190,00
Decoratieset nasturtium orange t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor CVT en modellen zonder sierstrip middenconsole MZ360510EX € 190,00
Decoratieset nasturtium orange t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor modellen met sierstrip middenconsole MZ360511EX € 190,00
Decoratieset red metallic t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor CVT en modellen zonder sierstrip middenconsole MZ360631EX € 190,00
Decoratieset red metallic t.b.v. middenconsole en luchtroosters (2 st.) voor modellen met sierstrip middenconsole MZ360634EX € 190,00

COMFORT
Armsteun/middenconsole met bekerhouder MZ330444 € 209,00
Kledinghanger, voor aan de hoofdsteun, eenvoudig te verwijderen middels click mechaniek MME03C01 € 44,00
Asbak te plaatsen in de bekerhouder 7600A012 € 88,00
Sigarettenaansteker MZ360370EX € 25,00
Zijwindgeleiders voor- & achterportieren MZ562854 € 146,00
Zonblinderingschermen achterportieren MZ314725 € 121,00
Zonblinderingsscherm voor de achterruit MZ314726 € 91,00
Mattenset velours, meerprijs t.o.v. standaard meegeleverde mattenset div. € 23,00
Rubberen mattenset voor- & achterzijde MZ314721 € 60,00

VELGEN
Lichtmetalen velgenset 14 inch 7-spaaks, incl. naafkapjes excl. banden div. € 726,00
Lichtmetalen velgenset 14 inch 8-spaaks, incl. naafkapjes excl. banden div. € 726,00
Lichtmetalen velgenset 15 inch 8-spaaks zilver, incl. naafkapjes excl. banden div. € 825,00
Lichtmetalen velgenset 15 inch 16-spaaks two tone, incl. naafkapjes excl. banden div. € 978,00
Lichtmetalen velgenset 15 inch 8-spaaks zwart, incl. naafkapjes excl. banden div. € 786,00
Lichtmetalen velgenset 15 inch 8-spaaks two tone, incl. naafkapjes excl. banden div. € 829,00
Winterwielenset, 14 inch stalen velgen voorzien van 165/65R14 Falken winterbanden & TPMS sensoren MWTNR19002 € 597,00
Winterwielenset, 14 inch 8-spaaks lichtmetalen velgen voorzien van 165/65R14 Falken winterbanden & TPMS sensoren MWTNR19004 € 887,00
Winterwielenset, 15 inch 16-spaaks two tone lichtmetalen velgen voorzien van 175/55R15 Falken winterbanden & TPMS 
sensoren, excl. naafkapjes

MWTNR19005 € 947,00

Antidiefstalmoeren dichte uitvoering MZ313733 € 59,00



NB: All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en btw.

Omschrijving Artikelnummer Allin prijs 
Incl. btw

IN-CAR ENTERTAINMENT
MGN-navigatiesysteem met smartphone koppeling, volledig geïntegreerd navigatiesysteem, 6,5 inch touch screen display, 
cd/mp3/dvd-speler, USB multimediaslot, Europa kaartdata en Bluetooth carkit. Daarnaast voorzien van smartphone 
koppeling middels Apple CarPlay™ of Android Auto™.

MM360486SP € 1.175,00

Achteruitrijcamera t.b.v. MGN-navigatiesysteem ZZ006063 € 334,00
Bluetooth carkit MZ350267 € 328,00

VEILIGHEID & BESCHERMING
Led-mistlicht ter vervanging van de orginele mistlampen op de Instyle-uitvoering MZ581800EX € 368,00
Led-mistlampset voor modellen die standaard niet zijn voorzien van mistlampen MZ360666EX € 440,00
Spatlappenset voorzijde t.b.v. modellen met zijskirts MZ331401 € 55,00
Spatlappenset voorzijde t.b.v. modellen zonder zijskirts MZ331402 € 55,00
Spatlappenset achterzijde MZ331403 € 55,00
Kinderveiligheidszitje “Baby-safe i-Size”, gordelbevestiging en Isofix-bevestiging middels Isofix-beugel. Voor baby’s tot  
15 maanden

MZ315055 € 242,00

Isofix montagebeugel t.b.v. "Baby-safe i-Size" MZ315056 € 230,00
Kinderveiligheidszitje “Duo Plus”, Isofix & gordelbevestiging. Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg) MZ313045B € 345,00
Kinderveiligheidszitje “Kidfix XP”, Isofix & gordelbevestiging. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (15-35 kg) MZ315025 € 288,00
Combinatieset verbandtas & gevarendriehoek MZ315059 € 32,00
Gevarendriehoek MZ312957 € 12,00
Reservewiel, thuiskomer complete set MMZ31976 € 173,00
Achteruitrijdetectie/parkeerhulp, set met 4 sensoren in carrosseriekleur afstandsweergave middels akoestisch signaal div. € 441,00
Voor- & achteruitrijdetectie/parkeerhulp, set met 6 sensoren 2x voor- en 4x achterzijde in carrosseriekleur, 
afstandsweergave middels akoestisch signaal

div. € 650,00

Mitsubishi Motors Glasscoat Diamond pack, beschermingsbehandeling voor lak, lichtmetalen velgen en binnenbekleding.  
De keramische Glasscoating laag zorgt voor extra bescherming en behoud van showroomglans. Complete behandeling met 
als extra een complete onderhoudstas.

MZ320830 € 300,00

TRANSPORT & VRIJE TIJD
Kofferruimtebeschermer, flexibel materiaal voor modellen zonder bagagebox MZ330446 € 59,00
Kofferruimtebeschermer, flexibel materiaal voor modellen met bagagebox MZ331113 € 59,00
Kofferruimte, bagagebox verhoogde vloer met onderruimte, vlakke laadvloer bij neergeklapte achterbank MZ522742EX € 229,00
Dakdragerset, aerotype aluminium afsluitbaar MZ314660 € 219,00
Voor het volledige dakdrager toebehoren programma Raadpleeg uw Mitsubishi-dealer
Kajak-/surfplankdrager MZ313537 € 107,00
Ski-/snowboard drager 50 cm, voor 4 paar ski's of 2 snowboards MZ315029 € 160,00
Ski-/snowboard drager 60 cm, voor 6 paar ski's of 4 snowboards, voorzien van schuifmechaniek voor gemakkelijke 
bereikbaarheid

MZ315030 € 237,00

Fietsdrager standaard, zilver gemoffeld staal MZ314156 € 80,00
Fietsdrager, aerotype lichtgewicht aluminium MZ315032 € 154,00
Fietsdragerbeschermset, voor carbon frame MZ315032S2 € 27,00
Transport beschermset: 2 spanbanden in tasje & 2 beschermstukken MME50500 € 27,00
Imperiaal 91 x 135 cm aerotype lichtgewicht aluminium MZ314891 € 613,00
Utility bar/fietsdrager connector set compleet, bestaande uit: utility bar, utility kogel en 13-polige kabelset. div. € 640,00
Fietsdrager voor 2 fietsen. Licht en compacte uitvoering, 13-polige aansluiting kantelbaar voor toegang tot achterklep  
en neerklapbare beugel waardoor deze gemakkelijk op te bergen is.

MZ314957 € 395,00

ACCESSOIREPAKKETTEN
SPORT PACK I: voorspoiler, voorbumperhoekskirts, zijskirts en achterbumperhoekskirts in carrosseriekleur met carbon 
patroon en rode bies.

div. €
€

1.065,00
875,00

SPORT PACK II: voorspoiler, voorbumperhoekskirts, zijskirts en achterbumperhoekskirts in carrosseriekleur met carbon 
patroon en rode bies, vervangende grille met rode bies en b-stijl decoratie carbon look.

div. €
€

1.465,00
1.155,00

PROTECTION PACK I: instaplijsten rvs, achterbumperbeschermer rvs en kunststof kofferruimtebeschermer div. €
€

325,00
255,00

PROTECTION PACK II: parkeersensoren achterzijde in carrosseriekleur, instaplijsten rvs, achterbumperbeschermer rvs  
en kunststof kofferruimtebeschermer

div. €
€

770,00
645,00

PROTECTION PACK III: stootlijsten in carrosseriekleur, instaplijsten rvs, achterbumperbeschermer rvs en kunststof 
kofferruimtebeschermer  

div. €
€

505,00
415,00

FASHION PACK: decoratieset t.b.v. middenconsole en lichtroosters piano black of carbon look, instaplijsten kunststof  
met donkere achtergrond en led-upgrade pakket interieurverlichting

div. €
€

360,00
295,00

STYLE PACK: mistlampringen, achterklepsierlijst en spiegelkappen in chroom look div. €
€

420,00
355,00

BIKE PACK: utility bar/fietsdrager connector basisset, utility kogel, 13-polige kabelset en fietsdrager voor 2 fietsen PACK-B-SPA2001 €
€

1.035,00
955,00
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Bestelnummer: BSPA02002

ERVAAR DE BIJZONDERE SERVICE VAN MITSUBISHI MOTORS

 5 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers. 
 De resterende 3 jaar met een beperking tot 100.000 km.

 12 jaar carrosseriegarantie tegen corrosie van binnenuit. 
 5 jaar lakgarantie.
  5 jaar gratis Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP); mobiliteitsservice in heel Europa. 
Vanaf het 6e jaar eveneens gratis mobiliteitsservice indien de auto in onderhoud is bij een 
door Mitsubishi Motors erkend servicecentrum.

  5 jaar garantie op originele Mitsubishi Motors-accessoires bij montage op een nieuwe auto, 
waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers. De resterende 3 jaar met  
een beperking tot 100.000 km.

 Professionele service met het juiste gereedschap.
  Vakkundig onderhoud volgens vaste onderhoudstarieven met originele Mitsubishi Motors-
onderdelen van de hoogste kwaliteit.

 Meer dan 2.500 door Mitsubishi Motors erkende dealers in Europa.

HERGEBRUIK EN RECYCLING VAN MATERIALEN

Mitsubishi Motors neemt de toekomst van onze planeet heel serieus. Bij al onze activiteiten 
kijken we naar de impact daarvan op het klimaat. Het is de maatstaf voor aerodynamisch 
design en zuinige auto’s met een minimale emissie. Onze modellen zijn gemaakt voor  
een duurzaam leven. Veel componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen, zodat  
ook de impact op het milieu minimaal is. Met het gebruik van revolutionaire technieken  
houdt Mitsubishi Motors het energieverbruik en de afvalproductie zo laag mogelijk, terwijl  
de kwaliteit van de producten verder verbetert. 

Kijk voor meer informatie op www.mitsubishimotors.nl/environment

  facebook.com/MitsubishiNederland

  @Mitsubishi_NL 

  youtube.com/MitsubishiNederland

  @Mitsubishi_NL

VOLG MITSUBISHI OVERAL

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 juli 2020, 
zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2020 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. De verbruiks cijfers 
zijn gemeten volgens de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in overeenstemming met EU 715/2007*2018/1832. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is 
sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer, verkeer en de toestand van het voertuig.

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.


