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150 000 км пробег 

 

Mitsubishi Space Star - INTENSE 
 

Цена по ценова листа с ДДС:     31 990 лв. 

Цвят жълт металик с ДДС    970 лв. 

Пакет аксесоари с ДДС:  

/лайстна за пета врата, накрайник за ауспух и предпазни лайстни 

прагове/ 

438 лв. 

Обща стойност с ДДС:    33 398 лв. 

Специална продажна цена с ДДС за демонстрационен автомобил:  27 400 лв. 

 

Автомобилът може да бъде закупен директно или на лизинг – за повече информация: 070035939 

Дата на първа регистрация: 15.12.2020 г. 

Изминати км. към м. септември 2021: 3 000 км. 

Гаранция: до 14.12.2025 г.  

 

Технически характеристики: 

Задвижване 2WD - Предно предаване 

Двигател 1.2 MIVEC 

Гориво Бензин 

Мощност 71 к. с. (52kW) 

Скоростна кутия Автоматична /CVT/ 

Разход на гориво и CO2 по WLTP 5.5 л/100 км и /125 г/км 

Цвят на каросерията Y35 Sand Yellow 

Интериор Черен текстил 
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Акценти в ниво на оборудване INTENSE: 
 
► FCM – Система за ограничаване на опасността от удар отпред, с допълнителна функция за 

разпознаване на пешеходци 

► LDW – Система за предупреждение при напускане на пътната лента 

► AHB – Автоматично превключване на къси / дълги светлини 

► LED DRL – Светодиодни дневни светлини 

► LED – Светодиодни фарове с дюзи за почистване (тип pop-up) 

► Фарове за мъгла 

► Сензор за смрачаване (автоматично включване на фаровете) 

► Сензор за дъжд (автоматични чистачки) 

► Cruise Control с управление от волана 

► Link система – Bluetooth hands free с гласов контрол и управление от волана 

► KOS – Многорежимна система за достъп до автомобила и запалване без ключ с два предавателя 

► SDA - Smartphone Display Audio с 7" цветен дисплей, подръжка на Android Auto и Apple Car Play 

► Цветна камера за заден ход 

 

   

 

     

 

 

 


