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НОВ ИСТИНСКИ КОМПАКТЕН АВТОМОБИЛ 
Търсите ново вдъхновение в ежедневието си? Нещо, което изглежда ефектно, надеждно е и ви доставя 
необходимите увереност и удоволствие? А и демонстрира вашия отличителен стил? Ако е така, то този 
компактен автомобил е точно за вас. Съвременен и динамичен, с водещи в сегмента асистиращи системи 
за безопасност. Интелигентни решения в комбинация с нисък разход на гориво и високо качество на 
материалите. Space Star ще ви провокира да погледнете отвъд границите на познатия ви свят. 

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър на Mitsubishi Motors.
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1.2-литров MIVEC INTENSE, илюстрацията показва и допълнително оборудване



Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

КОМПАКТНО ПРОСТРАНСТВО, КОЕТО ПОБИРА ВСИЧКО 
НЕОБХОДИМО
Открийте съвременния, приветлив и просторен интериор, който впечатлява не по-малко от екстериорното 
оформление на автомобила. Стилната текстилна тапицерия и висококачествените материали на меките и 
същевременно стабилни седалки са съчетани с високотехнологично табло със Smartphone-link Display Audio. 
В това пространство вие се наслаждавате на стил, комфорт и интелигентни решения – функционалности, 
които подобряват не само шофирането, но и вашето ежедневие.

1.2-литров MIVEC INTENSE, илюстрацията показва и допълнително оборудване /седалки с тапицерия
от синтетична кожа и текстил (в черно)

20_SS_EU_Brochure_Eng_20191216



3 4

1.2-литров MIVEC INTENSE, илюстрацията показва и допълнително оборудване /седалки с тапицерия
от синтетична кожа и текстил (в черно)



Забележка:
ASC: Възможностите на системата ASC да контролира стабилността на автомобила само допълват безопасния стил на шофиране. Необходимо е да шофирате безопасно и никога не 
трябва да разчитате само на тази функция, когато сте зад волана. Всичките 4 гуми на автомобила трябва да са от един и същ вид с указаните характеристики и да са с еднакви размери. 
В автомобила не трябва да се монтира допълнителен диференциал с повишено триене. Повече информация може да намерите в ръководството за експлоатация на автомобила.

HSA: Системата HSA, подпомагаща потеглянето по наклон, не може да замени безопасното шофиране. Никога не разчитайте само на тази функция, когато шофирате по стръмен път. 
При силно натискане на спирачния педал има опасност автомобилът да започне да се движи назад, ако пътят е много стръмен или хлъзгав. Тази функция не е предназначена да 
задържа автомобила неподвижен върху наклонена повърхност за повече от 2 секунди. Тази функция не замества спирачния педал и вие не трябва да разчитате на нея, когато е 
необходимо автомобилът да стои неподвижен. Повече информация може да намерите в ръководството за експлоатация на автомобила.

Асистент за потегляне по наклон (HSA) 

HSA улеснява потеглянето по наклон, като не позволява на 
автомобила да тръгне назад. Когато системата установи, че има 
наклон, тя автоматично прилага спирачно усилие до момента на 
натискане на педала за газта.

Система за следене на налягането на гумите (TPMS)

С помощта на сензори с предаватели в колелата, системата TPMS 
следи налягането в гумите и ако то спадне значително в една 
или повече гуми, в комбинирания инструментален блок светва 
предупредителен индикатор.

Обтегачи на предпазните колани

Обтегачите на предните предпазни 
колани се задействат автоматично в 
случай на удар и помагат за задържане 
на тялото на водача и пътника отпред 
към седалката.

RISE конструкция на каросерията

Безопасността при удар е повишена 
значително, благодарение на 
разработената от Mitsubishi Motors 
подсилена и обезопасена срещу удар 
каросерия RISE (Reinforced Impact Safety 
Evolution), която поглъща ефективно 
енергията и предпазва купето в случай 
на сблъсък.

SRS въздушни възглавници

Предните въздушни възглавници, 
страничните въздушни възглавници и 
въздушните възглавници тип „завеса” 
намаляват риска от нараняване на водача 
и пътниците независимо от посоката на 
удара.

ABS + EBD

Антиблокиращата спирачна система (ABS) не позволява 
блокиране на колелата при рязко задействане на спирачките в 
критични ситуации и по този начин подобрява контрола върху 
управлението на автомобила дори и на хлъзгав път. Системата 
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) осигурява оптимално 
разпределение на спирачното усилие между четирите колела и 
по този начин подобрява ефективността на спирачната система.

СИГУРНОСТ

С асистент за потегляне 
по наклон

Без асистент за потегляне 
по наклон

ТОЧКА НА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ

Пътници и товар без EBD

Пътници и товар с EBD

Само водач с EBD

Без ASC (загуба на сцепление на предните колела)

Без ASC (загуба на сцепление на задните колела)

Система ASC за активен контрол на стабилността 

При загуба на сцепление на хлъзгав път или в завои, системата 
ASC автоматично променя генерираната от двигателя мощност 
и прилага необходимото спирачно усилие върху съответните 
колела, за да не се изгуби контролът върху управлението на 
автомобила и за да се избегне буксуване.

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.
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Насладете се на енергичност и горивна ефективност, благодарение на които всяко пътуване 
създава приятни емоции. Независимо дали пътувате до работното място, пазарувате в града 
или сте сред природата, вие ще бъдете впечатлени от спортното и изключително стабилно 
поведение на автомобила, бързата реакция при натискане на педала за газта, както и 
динамичната маневреност, която ви позволява да паркирате и завивате без всякакви усилия.

Може да изберете 1.0-литров или 1.2-литров вариант на 
3-цилиндровия двигател MIVEC*, отличаващ се с изключително 
бърза реакция. 1.2-литровият двигател развива достатъчно 
голяма мощност – 59 кВт (80 к.с.) при 6,000 об./мин., и максимален 
въртящ момент – 106 Н.м (10.8 кг-м) при 4,000 об./мин.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

INVECS-III CVT 

CVT трансмисията INVECS-III* с широк диапазон на предавателните 
числа помага да се поддържат оптимални обороти на двигателя 
за постигане на висока ефективност и икономия на гориво. Вие 
се наслаждавате на плавно ускорение и спиране и на ефективна 
промяна на предавателните числа при всякакви условия на 
шофиране. Осветеният индикатор помага да се следят режимите на 
трансмисията, а скоростният лост е облицован в приятна на допир 
кожа.
* Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

Системата Auto Stop & Go [AS&G] изключва автоматично 
двигателя при спиране на автомобила, например на светофар, 
и по този начин намалява разхода на гориво и емисиите на CO2. 
Двигателят се рестартира автоматично при освобождаване на 
спирачния педал.

НАСЛАДА ЗА СЕТИВАТА

Auto Stop & Go [AS&G]

Двигатели

Дизайн, който подобрява аеродинамиката

Благодарение на аеродинамичната форма на автомобила, 
коефициентът на челно съпротивление (Cd) е сред най-ниските за 
този клас автомобили – 0.27*, което води до намаляване на шума 
от вятъра и на емисиите на CO2 и до повишаване на горивната 
ефективност и стабилността на автомобила при движение с 
висока скорост. Аеродинамичните характеристики включват 
иновативно оформление на две нива в края на покрива, спойлери 
и панели под каросерията.
* Според резултати от вътрешни тестове

ENGINE
STOP

ENGINE
START

RUNNING
BRAKE

ON

CLUTCH
OFF

BRAKE
OFF

CLUTCH
ON

STOPPING

Минимален радиус на завиване, който е сред най-малките за 
този клас автомобили

Малкият радиус на завиване допринася за отличното поведение 
на автомобила и улеснява неговото управление при маневриране.

4.6 МЕТРА

Индикатор на режим ECO

Индикаторът светва в моментите на екологично шофиране. Той ви 
насърчава да развиете добри навици зад волана, благодарение на 
които намалявате разходите на гориво и допринасяте за опазването 
на околната среда.



Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Пътувате, където поискате и когато поискате. Откривате нови места и нови забавления. 
Smartphone-link Display Audio (SDA) ви помага да постигнете това. Прегледният 7-инчов 
сензорен екран ви позволява да използвате интуитивно аудио системата и телефона си с 
помощта на гласови команди за по-приятно и безопасно шофиране.

1 

3 

2 

4 

Android Auto TM

Можете да използвате Google Maps на централния 
7-инчов дисплей. Функциите за гласово активиране дават 
възможност за хендсфри управление на системата. По този 
начин използвате любимите си приложения по възможно 
най-удобния начин директно във вашия автомобил.
1 Maps 
2 Google Assistant 
3 Phone 
4 Приложения
За повече информация: www.android.com/auto/

Apple CarPlayTM

С помощта на вашия iPhone с CarPlay, можете да използвате 
различни аудио приложения, приложения за съобщения и 
гласови повиквания, както и навигационни приложения на 
трети страни.
1 Maps
2 Siri
3 Phone
4 Някои поддържани приложения на трети страни 
Забележка: Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и 
други страни. За повече информация: www.apple.com/ios/carplay/

1 

3 

2 

4 

Камера за заден ход

Цветно изображение в реално 
време с насочващи линии 
при паркиране помага да 
се избегнат удари и други 
опасности извън полезрението 
на водача при движение на 
заден ход.

USB PORT

USB портът е разположен удобно 
до инструменталното табло на 
място, което е леснодостъпно и 
от двете седалки.

Забележка: 
■ Google, Android, Android Auto и други свързани наименования са търговски марки 

на Google LLC.
■ iPhone, Siri и Apple CarPlay са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в САЩ и 

други страни.
■ Android Auto изисква приложение Android Auto на Google Play и съвместим с Android 

смартфон, използващ Android™ 5.0 Lollipop или по-висока версия.
■ Apple CarPlay изисква iPhone с iOS 8 или по-висока версия.
■ Въпреки увеличаващия се брой страни с поддръжка, Android Auto и Apple CarPlay НЕ 

се предлагат в определени пазари. Актуална информация за това може да намерите в 
съответния уебсайт:

— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay
■ Възможно е дори и в зоните с поддръжка Android Auto и Apple CarPlay да не 

функционират при лоша или липсваща мрежова комуникация.

■ Клиентът носи отговорност за всички комуникационни такси. Освен това е 
възможно да се изискват допълнителни такси на базата на договорения с клиента 
план за използване на услугите на телекомуникационните оператори.

■ При използване в други страни може да е необходимо клиентът да се абонира за 
роуминг услуги на телекомуникационни оператори.

■ Не всички приложения за смартфони са съвместими с Android Auto или Apple 
CarPlay. От съображения за безопасност, в Smartphone-link Display Audio се предлагат 
само съвместими приложения.

■ Възможно е някои функции или приложения да не се предлагат за всички страни 
или всички райони.

■ Възможно е използваните илюстрации да не отразяват актуалните версии.
■ Моля, проверете в този уебсайт дали даден смартфон е съвместим с Smartphone-

link Display Audio: http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ В самата система SDA няма навигационна функция.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гуми 165/65R14 + 14-инчови стоманени 
джанти с тасове

Гуми 175/55R15 + 15-инчови алуминиеви 
джанти

Система за безключов достъп до управлението на автомобила 
[KOS]

Ако ключът е у вас, за да заключите или отключите всички врати 
на автомобила, е достатъчно да натиснете бутон от външната 
страна на шофьорската или вратата на багажника, а за да 
стартирате двигателя, е необходимо да натиснете съответния 
бутон в кокпита.engine.

Бутон за двигателя Ключ за безключов достъп до 
управлението на автомобила

Автоматичен климатикАкценти в червено на радиаторната 
решетка

Автопилот
Автоматично поддържа скоростта на автомобила 
без да е необходимо постоянно натискане на 
педала за газта, което улеснява шофирането на 
по-дълги разстояния. Системата се деактивира с 
натискане на спирачния педал.

Регулируем подлакътник на седалката 
на водача
Шофьорската седалка при CVT моделите 
е с регулируем подлакътник, който 
повишава комфорта при шофиране и 
намалява натоварването при дълги 
пътувания. Подлакътникът може да се 
регулира хоризонтално за постигане на 
оптимална позиция.

CD плейър с AUX букса и централен 
панел с уникален дизайн



Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.
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РАЗМЕРИ

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

INVITE

INTENSE

INFORM
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ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

Cerulean Blue Mica (T69)

Black Mica (X08)

Titanium Grey Metallic (U17)

Red Metallic (P19)

Cool Silver Metallic (A66) White Solid (W19)

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

Забележка: Възможно е заради процеса на печат показаните цветове да се различават донякъде от действителните цветове. Моля, консултирайте се с 
вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors относно конкретните характеристики.

Ниво на оборудване INFORM INVITE/INTENSE

Интериор Черно Черно Светлосиво

Текстил Текстил с шевове

Екстериор
White Diamond W85 ■ ■ ■
Sand Yellow Y35 ■ ■ ■
Red Metallic P19 ■ ■ ■
Wine Red Pearl P57 ■ ■ ■
Cerulean Blue Mica T69 ■ ■ ■
Titanium Grey Metallic U17 ■ ■ ■
Cool Silver Metallic A66 ■ ■ ■
Black Mica X08 ■ ■ ■
White Solid W19 ■ ■ ■

Текстил Текстил с шевове Текстил с шевове

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ И МАТЕРИАЛИ НА СЕДАЛКИТЕ

ИНТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

Sand Yellow (Y35)White Diamond (W85)

■ Налично     □ Опционално


