
B
es

te
ln

um
m

er
: L

SP
A

01
70

1

*:  Brandstofverbruik en CO2-waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de Europese testcyclus EG 715/2007. De resultaten van de test-
cyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandig heden, andere invloeden zoals weer en verkeer en de toestand 
van het voertuig. Wij adviseren gebruik te maken van Het Nieuwe Rijden, kijk op www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

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 2017, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2017 zoals deze op 
het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. 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.

Rijklaar voor € 15.490

Volg Mitsubishi overal
facebook.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

youtube.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

Model 1.2 MIVEC ClearTec met AS&G
100th Anniversary Edition

Motor

Type 1.2 liter 12-kleps driecilinder DOHC MIVEC

Cilinderinhoud cc 1.193

Brandstoftoevoer ECI-MULTI

Emissienorm Euro-6b

Max. vermogen (EEC net) kW (pk)/tpm 59 (80)/6.000

Max. koppel (EEC net) Nm (kg.m)/tpm 106 (10,8)/4.000

Brandstofverbruik *

In de stad liter/100 km 4,8

Buiten de stad liter/100 km 3,7

Gecombineerd liter/100 km 4,1

CO2  g/km 96

Gewichten

Ledig gewicht kg 820

Max. toelaatbaar gewicht kg 1.340

Max. daklast kg 50

Volume bagageruimte (VDA) liter 235

TECHNISCHE SPECIFICATIES

“ BETROUWBAARSTE  
MERK VAN NEDERLAND”
Volgens de automankementen-test  
van de Consumentenbond 
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MITSUBISHI  
SPACE STAR
100th ANNIVERSARY EDITION

Rijklaar voor € 15.490



LEVERBARE 
KLEUREN

ADVIESPRIJZEN

De Mitsubishi Space Star is een betrouwbare en rijk uitgeruste 5-deurs auto.  
Hij heeft een stijlvol design en biedt verfrissend rijplezier. Ter gelegenheid van ons 
100-jarig bestaan lanceren wij de 100th Anniversary Edition. 

Deze speciale editie is gebaseerd op de toch al rijk uitgeruste Life-uitvoering, 
met o.a. 14 inch lichtmetalen velgen, privacy glass, elektrisch bedienbare 
ramen vóór en achter, LED achterlichten, licht- en regensensor, 
verwarmbare buitenspiegels en cruise control. De 1.2 100th Anniversary 
Edition voegt daar nog het MGN navigatiesysteem, stoelverwarming en 
metallic lak aan toe.

Deze extra’s hebben een waarde van € 2.000 en u betaalt 
hiervoor slechts € 720. Wees er snel bij voor een proefrit  
en offerte, want de oplage van de 100th Anniversary Edition 
is beperkt!

White Pearl
(W54 Pearl)

Wine Red
(P57 Pearl)

Starlight Silver
(A66 Metallic)

Majestic Red 
(P19 Metallic)

Sunrise Orange
(M09 Metallic)

Cosmos Black
(X08 Pearl)

Uitvoering Energie-
label

CO2-uitstoot
g/km

Bij telling Nettocatalogusprijs Bpm Consumenten-
prijs1

All-in 
rijklaar prijs2excl. btw incl. btw

1.2 100th Anniversary Edition B 96 22%  10.649  12.885  1.825  14.710 15.490

Bijkomende kosten

Leges kenteken (onbelast)  39,00  39,00 -  39,00

Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6 onbelast)  9,06  9,70 -  9,70

Recyclingbijdrage  35,12  42,50 -  42,50

Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinspectie, reinigen, 
poetsen, transport, set kentekenplaten, Mitsubishi-mattenset 
(Classic), lifehammer, 2 veiligheidshesjes, safety pack (EHBO-set 
en gevarendriehoek) en € 25 brandstof.

 569,20  688,80 -  688,80

Totaal bijkomende kosten  652,44  780,00 -  780,00

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

100 JAAR MITSUBISHI
Mitsubishi heeft in 100 jaar een indruk-
wekkende geschiedenis opgebouwd. Geen 
segment is over geslagen, van luxueuze 
sedan tot bestel auto en van compacte 
stads auto tot robuuste terrein wagen. 
Mitsubishi Motors heeft haar sporen 
achtergelaten met de vele sportieve 
modellen en rallykanonnen. In 
al hun diversiteit zijn er genoeg 
over eenkomsten: innovatief, 
betrouw baar en de drie trotse 
diamanten op de grille. 

UITRUSTING  
100th ANNIVERSARY EDITION O.A.

LED  
achterlichten

Stoelverwarming

14 inch lichtmetalen velgen

Metallic lak

MGN navigatie met o.a.:
• TomTom navigatie
•  Smartphonekoppeling via  

Apple Carplay of Android AutoTM*

• Cd- mp3, dvd-speler
• DAB+ tuner
• Bluetooth carkit

*Android Auto: introductiedatum in Nederland nog niet bekend. Raadpleeg Apple of Google voor meer informatie over beschikbaarheid in Nederland en de koppeling met smartphones. Bluetooth® is een trademark van 
Bluetooth SIG Inc. Android Auto, Google en Google Maps zijn trademarks van Google Inc. iPhone, Siri en Apple CarPlay zijn trademarks van Apple Inc. Geregistreerd in de U.S. en andere landen.

SPACE STAR
100th ANNIVERSARY EDITION

5 jaar mobiliteitsservice

•  Auto Stop & Go
•  Airconditioning 
•  Active Stability en Traction 

Control (ASTC)
•  Elektrisch bedienbare ramen 

vóór en achter
•  Stuurwiel in hoogte verstelbaar
•  Verwarmbare en elektrisch 

verstelbare buitenspiegels
•  In hoogte verstelbare 

voorstoelen

•  Hill Start Assist
•  Bekleding zwarte stof  

met stiknaad
•  Cruise control
•  Lederen bekleding stuurwiel  

en pookknop
•  Centrale portiervergrendeling 

met afstandsbediening
•  Privacy glass
•  Licht- en regensensor


