
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 april 2019, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2019 zoals deze op het moment 
van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. Libelle Specials jaarabonnement omvat 16 edities en is alleen te ontvangen op adressen binnen Nederland in combinatie met de aanschaf van 
een Mitsubishi Space Star Libelle Edition. * Private Lease bij MITSUBISHI MOTORS wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door MITSUBISHI MOTORS Financial 
Services (MMFS), handelsnaam van RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van MITSUBISHI MOTORS CORPORTATION. Voorwaarden: privatelease.mitsubishi-motors.nl/
voorwaarden. 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1.0 MIVEC ClearTec AS&G 1.0 CVT MIVEC ClearTec AS&G

Handgeschakelde 5-versnellingsbak CVT automatische transmissie

Motor

Type 1.0 liter 12-kleps driecilinder DOHC MIVEC

Cilinderinhoud 999 cc

Brandstoftoevoer ECI-MULTI

Emissienorm Euro-6d-temp

Max. vermogen (ECC net) 52 kW (71 pk)

Max. koppel (ECC net) 88 Nm

Brandstofsysteem

Type Loodvrij / RON95

Inhoud brandstoftank 35 liter

Prestaties

Acceleratie (0-100 km/u) sec 16,7 15,5

Max. snelheid*        km/u 172 166

Brandstofverbruik**

Stad liter/100 km 5,2 5,1

Buiten de stad liter/100 km 4,1 4,6

Gecombineerd liter/100 km 4,5 4,8

CO2 gecombineerd(1) g/km 103 109

Gewichten

Ledig gewicht kg 845 880

Max. toelaatbaar gewicht kg 1.290 1.330

Inhoud bagageruimte (VDA) Liter 235

Max daklast kg 50

Banden

Bandenmaat 165/65R14

*    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) en teruggerekend naar NEDC waarden 

(NEDC2.0) in overeenstemming met EU 715/2007*2017/1347. 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.

  facebook.com/MitsubishiNederland

  @Mitsubishi_NL 

  youtube.com/MitsubishiNederland

  @Mitsubishi_NL

VOLG MITSUBISHI OVERAL

 B
es

te
ln

um
m

er
: L

SP
S0

19
01

Rijklaar vanaf 
€ 16.185

MITSUBISHI
SPACE STAR 
Libelle Edition

Private Lease vanaf 
€ 249*/mnd
* o.b.v. 48 mnd/10.000 km per jaar



EXTRA LUXE EN COMFORT
MET DE LIBELLE EDITION

VOOR DE LEUKE DINGEN IN HET LEVEN.
De Space Star is compact van buiten en ruim van binnen, oftewel:  
de perfecte reisgenoot. Het stijlvolle front en krachtig geprofileerde 
lijnen over de flank zorgen voor een frisse, moderne uitstraling.   
De pittige motor zorgt voor krachtige prestaties en soepel rijcomfort. 

Een Space Star is standaard al bijzonder rijk uitgerust, maar nu als 
gelimiteerde “Libelle Edition” voorzien van allerlei handige extra’s.  
Zo zorgt de achteruitrijcamera voor extra gemak en comfort tijdens  
het inparkeren in krappe plekken, de led-interieurverlichting voor fraaie 
verlichting van de binnenruimte en de Libelle-stootlijsten voor een 
chique afwerking. Bij het instappen van de Space Star zijn direct de 
stijlvolle instaplijsten en luxe mattenset zichtbaar en voor extra gemak 
zijn tevens een kledinghanger en een armsteun gemonteerd. 

De Space Star Libelle Edition is beschikbaar in 8 verschillende kleuren, 
standaard voorzien van metallic- of pearl lak en nu met tot wel  
€ 1.000 klantvoordeel.*

*Door het gelimiteerde aantal exemplaren is de Libelle Edition beschikbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie 
en berekening klantvoordeel te vinden op: https://www.mitsubishi-motors.nl/libelle-space-star

ADVIESPRIJZEN

(1) Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling.   
(2) Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten.
(3) Metallic- of pearl lak.        

LEVERBARE KLEUREN

• 14 inch lichtmetalen velgen
• ABS met EBD 
• MGN navigatiesysteem met smartphone koppeling
• DAB+ tuner
• Licht- en regensensor
• Verwarmbare buitenspiegels
• Lederen bekleding stuurwiel en pookknop
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
• Privacy glass
• Led-achterlichten
• Bekleding zwarte stof met stiknaad
• Stuurwielbediening audio en carkit

UITRUSTING LIBELLE EDITION O.A.

Majestic Red 
Metallic (P19)

Starlight Silver
Metallic (A66)

Cerulean Blue
Pearl (T69)

Cosmos Black
Pearl (X08)

Titanium Grey
Metallic (U17)

Wine Red
Metallic (U17)

White Pearl
Pearl (W54)

• Stootlijsten met Libelle badge
• Luxe mattenset "Elegance"
•  Armsteun / middenconsole 

met bekerhouder
• Kledinghanger (voor hoofdsteun)
• Interieur decoratieset Piano Black
• Instaplijsten voor- & achterportieren
• Led-interieurverlichting
• Achteruitrijcamera
•  Libelle Specials jaarabonnement  

à 16 edities

LIBELLE EDITION ACCESSOIRES:

UITVOERING Energie-
label

Co2-
uitstoot Bijtelling Nettocatalogusprijs Bpm Consumenten-

prijs (1)
All-in

rijklaarprijs (2, 3)

g/km excl. BTW incl. BTW

1.0 ClearTec Libelle Edition C 103 22% 10.236 12.385 2.990 15.375 16.185

1.0 CVT ClearTec Libelle Edition D 109 22% 11.239 13.599 3.776 17.375 18.185

Als optie leverbaar

Glasscoat Diamond pack                   255,37 309,00 - 309,00

Bijkomende kosten

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

Registratiekosten kentekenbewijs (€ 5,98 onbelast) 9,39 10,10 - 10,10

Recyclingbijdrage 30,99 37,50 - 37,50

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.

597,85 723,40 - 723,40

Totaal bijkomende kosten 677,23 810,00 810,00

Achteruitrijcamera 
voor perfect zicht.

Tot € 1.000 voordeel


