
mitsubishi-motors.si

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v 
priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in 
na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da 
se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem 
vozil Mitsubishi Motors. Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene 
v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo 
goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe 
vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Vse pravice pridržane. 
Pridružujemo si pravico do napak.
Opomba: Nekatera oprema se lahko razlikuje po videzu ali razpoložljivosti glede na trg. Za 
podrobnejše informacije se obrnite na lokal nega prodajalca/distributerja Mitsubishi.  Slike 
so samo za ilustracijo. Majhne predmete in/ali druge stvari varno shranite ali zavarujte. Za 
varno in zbrano vožnjo je vedno odgovoren voznik.

AC-MOBIL, d.o.o.

20_SS_EU_Brochure_Eng_20191216

cataogue space star.indd   1 15/02/2020   07:58 cataogue space star.indd   2 15/02/2020   07:58



VAŠA NOVA ZVEZDA
Ali v svojem življenju iščete svež zagon? Nekaj samozavestnega, zanesljivega in drznega, 
ki vam nikoli ne nudi premalo igrivosti? Ali vedno sami odločate o svojem slogu? Potem je 
Space Star pravi za vas. Dinamičen videz, odlična varnostna podpora, gospodarna poraba 
goriva ter originalna kakovost, bodo meje vašega sveta potisnili na povsem novo raven.

Opomba: Oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujete z vašim lokalnim prodajalcem.
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Prikazan model: INTENSE+ / Diamond White
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VZDRAMITE SVOJA ČUTILA
Izkusite energično zmogljivost in varčno porabo goriva, ki spodbuja veselje ob vsaki 
vožnji. Ne glede na to, ali ste na poti v službo, se peljete po nakupih v mestu ali potujete 
po podeželju, boste uživali v športnem in lahkotnem upravljanju, hitrem pospeševanju in 
odzivnosti ter okretnosti, zaradi katere so parkiranje in ostri ovinki prava malenkost.

Opomba: Oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujete z vašim lokalnim prodajalcem.
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Prikazan model: INTENSE+ / Sand Yellow Metallic in Wine Red Pearl 

Motor in menjalnik

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control
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Prenovljeni 1,2-litrski bencinski motor je 
zahvaljujoč sodobni MIVEC* tehnologiji zelo 
odziven, hkrati pa tudi med najvarčnejšim v 
segmentu – kombinirana poraba od 4,9 do 
5,5 l/100km.  Poleg ročnega menjalnika je 
na voljo tudi CVT samodejni menjalnik, ki 
ohranja optimalne vrtljaje motorja za 
varčno a poskočno vožnjo. 



VSE V ENEM
Odkrijte prijazno in prostorno notranjost, ki je prav tako prepričljiva kot zunanjost. 
Elegantne tekstilne obloge, udobni ogrevani sedeži in visoko kakovostni materiali so 
dopolnjeni z mnogo odlagalnimi površinami, visokotehnološkimi merilniki in povezljivostjo 
z vašim pametnim telefonom. V enem samem prostoru so vam na voljo slog, udobje in 
inteligenca, ki bogatijo vašo vožnjo… In vaše življenje.

Opomba: Oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujete z vašim lokalnim prodajalcem.
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Prikazan je 1,2-litrski MIVEC INTENSE+ z dodatno opremo s sedeži iz umetnega usnja in blaga (črna barva).
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Opomba:
ASC: Krmilne zmogljivosti ASC so samo dopolnilne. Vozite varno in se med vožnjo ne zanašajte samo na te funkcije. Prepričajte se, da uporabljate pnevmatike istega tipa in velikosti na 
vseh 4 kolesih. V vozilo ne vgrajujte neoriginalnega diferenciala z omejenim zdrsom. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo.

HSA: Pomoč pri speljevanju navkreber [HSA] ni nadomestilo za varno vožnjo. Pri vožnji po strmih cestah se nikoli ne zanašajte samo na to funkcijo. Vaše vozilo se lahko premakne nazaj, 
če je zavorni pedal močno obremenjen ali če je cesta zelo strma ali spolzka. Ta funkcija ni zasnovana za zadrževanje zaustavljenega vozila na klancu več kot 2 sekundi. Na to funkcijo se ne 
zanašajte da bo kot nadomestek pritiska na zavorni pedal zadrževala vozilo na mestu. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo.

Pomoč pri speljevanju navkreber [HSA]

Pomoč pri speljevanju navkreber olajša speljevanje tako, da preprečuje 
pomikanje vozila nazaj. Ko je zaznan naklon, sistem samodejno zadržuje 
vozilo z zavorami, dokler ne uporabite pedala za plin.

Rajdni krog med najmanjšimi v svojem razredu

Majhen rajdni krog prispeva k izvrstnemu upravljanju, tako da je vožnja 
preprosta za vsakogar in pri katerikoli starosti.

Zategovalniki

Zategovalniki v primeru trčenja samodejno 
zategnejo sprednja varnostna pasova v 
pomoč pri zadrževanju voznika in sovoznika.

Karoserija RISE

Varnostne lastnosti pri trčenju bistveno 
izboljša karoserija Mitsubishi Motors RISE 
(Reinforced Impact Safety Evolution), ki 
učinkovito absorbira energijo in v primeru 
trka ohranja celovitost kabine.

Zračne blazine SRS

Sprednje, stranske in zavesne SRS zračne 
blazine zmanjšajo udarec trčenja iz vseh 
smeri in v primeru trčenja omejijo poškodbe 
voznika in sovoznika.

VSESTRANSKA TEHNOLOGIJA 

S pomočjo pri speljevanju 
navkreber

Brez pomoči pri speljevanju
 navkreber

Brez ASC (zdrs sprednjih koles)

Brez ASC (zdrs zadnjih koles)

Aktivni nadzor stabilnosti [ASC]

Če kolesa izgubijo oprijem na spolzkih površinah ali pri zavijanju, 
ASC samodejno prilagodi moč motorja in uporabi zavorno moč na 
ustreznih kolesih ter tako pomaga vzdrževati nadzor in preprečuje 
zdrs.

Brez ASC (zdrs zadnjih koles)

4,6 METRE

Rajdni krog med najmanjšimi v svojem razredu

4,6 METRE

Nežna aerodinamična oblika

Aerodinamična karoserija mehko drsi skozi veter z vodilnim 
koeficientom zračnega upora (Cd) v razredu 0,27*, ki zmanjša hrup vetra 
in izpustov CO2, izboljša izkoristek goriva in stabilnost pri višjih hitrostih. 
Aerodinamične lastnosti izboljšujejo tudi inovativni dvostopenjski 
zaključek strehe, sprednji aero odbijač in zaščitni pokrovi pod vozilom.
* V skladu z rezultati internih testov

Opomba: Oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujete z vašim lokalnim prodajalcem.
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SMARTPHONE - LINK DISPLAY AVDIO
Odpravite se kamor želite in kadar želite. Odkrijte nove kraje in novo zabavo. Pri iskanju takih 
trenutkov vam je v pomoč Smartphone-link Display Audio (SDA). Za prijetnejšo in varnejšo vožnjo 
vam velik 17,5-centimetrski zaslon na dotik omogoča intuitivno predvajanje glasbe in opravljanje 
klicev z glasovnimi ukazi. SDA podpira tudi funkciji Android AutoTM in Apple CarPlayTM. 

Spremljanje vzvratnega pogleda

Barvna slika s smernicami za 
parkiranje v živo preprečuje 
vzvratno vožnjo v predmete ali 
druge stvari, ki jih iz vozila ni 
mogoče videti.

VTIČNICA USB

Vtičnica je priročno nameščena 
v bližini armaturne plošče, kar 
omogoča preprost dostop z obeh 
sprednjih sedežev.

Sistem prostoročnega ključa [KOS]

Ko imate ključ pri sebi, lahko preprosto pritisnete na zunanje stikalo 
na voznikovih vratih ali vratih prtljažnika in zaklenete ali odklenete 
vsa vrata in vrata prtljažnika, ali pa pritisnete na stikalo motorja v 
kabini in zaženete motor.

Stikalo za zagon motorja Pametni ključ

Tempomat
Hitrost vozila se samodejno ohranja brez 
zadrževanja noge na pedalu za plin, kar omogoča 
sproščeno vožnjo na daljših potovanjih. Pritisk na 
zavoro sistem izklopi.

Večfunkcijska GPS navigacija 
(SMARTPHONE-LINK) [MGN]
Sistem MGN je na voljo s 16,5 cm (6,5’’) WVGA 
(800 x 480) LCD-zaslonom in vmesnikom DVD, 
nameščenim na sredinski konzoli. MGN s pomočjo 
velikih ergonomskih gumbov na dotik ponuja 
široko paleto rešitev povezovanja pametnih 
telefonov in podatkov navigacijskih zemljevidov 
za države po Evropi. 

CD-predvajalnik s priključkom AUX in s 
sredinsko konzolo v klavirsko črni barvi

Opomba:
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Opomba: Prikazane barve se lahko zaradi postopka tiskanja nekoliko razlikujejo od dejanskih barv. Če imate kakršna koli vprašanja, se za podrobnosti obrnite na lokalnega prodajalca/
distributerja Mitsubishi Motors.

KOMPLETNA GARANCIJA
Vsem novim vozilom Mitsubishi je v standardnem obsegu 
zagotovljena kompletna 5-letna garancija ali do največ 
100.000 prevoženih km, kar prej poteče, oziroma:

- prvi dve leti (24 mesecev) brez omejitve prevoženih km
- v zadnjih 36 mesecih (36 - 60 oziroma 3 do 5 let) velja 

garancija do
prevoženih 100.000 km ali do izteka časovne garancijske dobe, 
kar od tega dvojega se prej izteče glede na datum začetka 
garancijske dobe, navedene v servisni knjižici. Garancija proti 
prerjavenju karoserijske pločevine velja prvih 12 let od datuma 
nakupa vozila. Statistika o zanesljivosti vozil Mitsubishi je 
brezhibna, toda v malo verjetnem primeru, če boste vseeno 
potrebovali pomoč, je na voljo MAP.

MAP 
V dokaz naše zavezanosti vaši mobilnosti in zaupanja, ki 
ga imamo v zanesljivosti naših vozil, boste s svojim novim 
Mitsubishijem dobili tudi brezplačno kartico MAP za pet 
let. MAP - Mitsubishi Motors Assistance Package (paket 
asistence Mitsubishi) in kartica MAP v žepu vam bosta 
zagotavljala mobilnost v več kot 30 državah po Evropi. Če bi 
kdaj potrebovali pomoč v primeru okvare, nezgode, kraje ali 
vandalizma, pokličite - kjerkoli boste, 24 ur na dan in 7 dni v 
tednu - številko na kartici in problem bo kmalu rešen. Če bo 
kaj resnejšega in bo moral vaš avtomobil v najbližji servis 
Mitsubishi, vam bodo na voljo ustrezne storitve kot npr. 
hotel, nadaljevanje potovanja, nadomestno vozilo ali vrnitev 
v vašo državo.

5LET
TOVARNIŠKE

GARANCIJE

MAP
MITSUBISHI MOTORS 

ASSISTANCE PACKAGE

BARVE ZUNANJOSTI

Cerulean Blue Mica (T69)

Black Mica (X08)

Cerulean Blue Mica (T69) Titanium Grey Metallic (U17)

Red Metallic (P19)

Cool Silver Metallic (A66) White Solid (W19)

Titanium Grey Metallic (U17)Wine Red Pearl (P57) Cerulean Blue Mica (T69) Titanium Grey Metallic (U17)

Tkanina Tkanina s 
poudarjenimi šivi

Umetno usnje 
in tkanina

Umetno usnje 
in tkanina

Tkanina s 
poudarjenimi šivi

BARVE NOTRANJOSTI

Sand Yellow (Y35)White Diamond (W85)
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* V skladu z najnovejšo uredbo so številke NEDC pridobljene preko sistema CO2MPAS iz številk WLTP, ki je drugačno od pretekle NEDC metode merjenja.
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TEHNIČNI PODATKI
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Menjalnik 5MT 5MT 5MT CVT CVT
INFORM INVITE INVITE+ / INTENSE+ INVITE INVITE+ / INTENSE+ 

mm

mm

Skupna višina mm

mm

Spredaj mm

Zadaj mm

Skupna kg 865 880 880 910 910
Spredaj kg 535 550 550 580 580

Zadaj kg 330 330 330 330 330
kg 1.340 1.340 1.340 1.370 1.370

Spredaj kg

Zadaj kg

Potniškla kabina sedeži

km/h 167 167 167 163 163
0-100 km/h s 14,1 14 14,1 15,8 15,8

0-400 m s 19,6 19,6 19,6 20,3 20,3
Vlečna zmogljivost z zavoro kg

Mestna l/100 km 5,4 5,2 5,3 5,2 5,2
Izven mestna l/100 km 4 4,2 4,4 4,3 4,3
Kombinirana l/100 km 4,5 4,6 4,7 4,6 4,6
Kombinirana l/100 km 5 4,9 5,1 5,3 5,5

Mestna g/km 124 118 122 118 118
Izven mestna g/km 92 97 100 97 99
Kombinirana g/km 104 105 108 105 106

CO₂ (WLTP) Kombinirana g/km 113 112 116 121 125

cm3

Največja moč kW (KM) / vrt.min

Največji navor Nm (kgm) / vrt.min

litri

Tip menjalnika
D razmerje

1.

2.

3.

4.

5.

Pnevmatike 165 / 65 R14 165 / 65 R14 175 / 55 R15 165 / 65 R14 175 / 55 R15

Platišča 35,65 (14'') cm jeklena 36,65 cm (14'') aluminijasta 38,1 cm (15'') aluminijasta 36,65 cm (14'') aluminijasta 38,1 cm (15'') aluminijasta

Motor

Oprema

Medosna razdalja

Kolotek

Oddaljenost od tal (neobremenjen)

MERE IN MASE
Skupna dolžina
Skupna širina

3.845

1.505
2.450

1.665

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost

Masa vozila

Največja dovoljena skupna masa

Osna obremenitev

Prostornina rezervoarja za gorivo

Vrsta goriva
Delovna prostornina

4,6

Pospeški

Poraba goriva (NEDC)

CO₂ (NEDC)

ECI-MULTI

Kompresijsko razmerje

NAPAJANJE Z GORIVOM
Način napajanja

Najmanjši polmer obračalnega kroga

MOTOR
Tip

PORABA IN EMISIJE

35

PRENOS MOČI (MENJALNIK)

KOLESA IN PNEVMATIKE
Standard

ZAVORE

Prestavna razmerja

3,545
1,913
1,310

Standard / opcijsko

Spredaj
Zadaj

Zračeni koluti 
Bobnaste zavore

KRMILNI MEHANIZEM
Tip

3,771

3,757

-
-
-
-

11
52 (71) / 6000

102 (10,8) / 4000

5 stopenjski ročni
-

CVT
4,007-0,550

1.2 MIVEC

200

1.2L DOHC 12 VALVE MIVEC

Bencin
1.193

1.430
1.415
150

730
670

5

0,973
0,804
3,214
3,550

Drog in zobata letev, elektronska servo podpora

-

Poraba goriva (WLTP)

Vzvratna prestava

Končno  razmerje


