www.mitsubishi-motors.pt

DESCUBRA O NOVO SPACE STAR
Comece cada dia cheio de energia, ao volante do novo e descontraído Space Star, cujo estilo alegre não deixará
de inspirá-lo a explorar novos horizontes, ao mesmo tempo que a sua prontidão de resposta lhe coloca um sorriso
no rosto. Outras características que não lhe passarão despercebidas neste novo modelo são o conforto a bordo, a
condução excecionalmente estável e a performance amiga do ambiente. Eis um companheiro de viagem perfeito e
pleno de elegância!

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

Intense 1.2 litros MIVEC com equipamento opcional / Preto Mica [X08]
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EXPRIMA A SUA LIBERDADE E ESTILO
Com as suas linhas dinâmicas desde a dianteira atraente, à bem desenhada traseira, o Space Star
conjuga o requinte com um apelativo porte atlético, aumentando assim o prazer proporcionado pelos
confiantes motores que tem à sua disposição.

Intense 1.2 litros MIVEC com equipamento opcional / Prata Cool Metalizado [A66]
Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.
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PARTA PARA CADA VIAGEM
COM TODO O CONFORTO
Entre no seu Space Star e descubra um prazer de condução refrescante.
O conforto é reforçado pelo design requintado, espaço amplo, visibilidade
desobstruída e equipamentos de alta qualidade, sem esquecer o banco do
condutor com banco e encosto de cabeça ajustáveis em altura.

Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

Intense 1.2 litros MIVEC com equipamento opcional / Bancos em tecido (preto e marfim)
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ESTIMULE OS SEUS SENTIDOS DE FORMA RESPONSÁVEL
Conduzir o Space Star é sempre um prazer, proporcionado pela performance e pela eficiência de consumo de combustível que caracterizam este
modelo. Quer se trate de uma viagem quotidiana para o trabalho, uma ida às compras na cidade ou um passeio pelo campo, jamais deixará de apreciar
a condução estável, a prontidão de resposta do acelerador e a notável agilidade da direção, que transforma cada manobra de estacionamento ou curva
apertada numa situação de fácil resolução.
MOTOR 1.2 – LITROS DOHC 12 VÁLVULAS
MIVEC
Para dar potência ao seu Space Star não há
melhor do que um motor de 1.2 litros MIVEC*, de
3 cilindros. Este motor de 1.2 litros alcança uma
generosa potência máxima de 80 cv às 6000
rpm e um binário máximo efetivo de 106 Nm às
4000 rpm.
* Sistema Inovador de Variação Eletrónica da Abertura das
Válvulas da Mitsubishi.

ECONOMIA

4,3

litros/ 100km*

LÍDER DA SUA CLASSE EM EFICIÊNCIA
COMBUSTÍVEL

INVECS-III CVT
A caixa de velocidades INVECS-III* CVT, com as suas amplas
relações de caixa, mantém as rpm ideais para um elevado
nível de performance e de economia de combustível. Poderá
desfrutar de uma aceleração e desaceleração suaves, bem
como de relações de caixa eficientemente escalonadas em
todas as condições de condução. Um indicador luminoso
permite uma rápida leitura da mudança engrenada, enquanto
que a alavanca seletora, revestida a pele, oferece um prazer
extra.

Desfrute dos seus 4,3 litros/100km* e das baixas
emissões de CO2 graças a um motor compacto
e eficiente, a uma das carroçarias mais
aerodinâmicas da sua classe (Cd: 0,27) e a uma
construção otimizada em termos de peso da
carroçaria e do motor. A isto acresce, o alto grau
de qualidade e fiabilidade pelo qual a Mitsubishi
é famosa.
* No modelo de 1.2 litros 5MT com AS&G (Ciclo Combinado UE).

* Sistema Inteligente e Inovador de Controlo Eletrónico do Veículo III

Nota: O equipamento pode variar consoante o mercado em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

Intense 1.2 litros MIVEC com equipamento opcional / Laranja Sunrise Metalizado [M09]

MOTOR
PARADO

TRAVÃO
ATIVADO

A
CIRCULAR

TRAVÃO
DESATIVADO

MOTOR
INICIA

TRAVÃO
DESATIVADO

PARADO

TRAVÃO
ACIONADO

AUTO STOP & GO (AS&G)

ECO DRIVE ASSIST
Este prático mostrador indica o seu nível de eficiência
na utilização (quantas mais luzes verdes,
melhor), para incentivar a uma condução que poupe
combustível e beneficie o ambiente.

A função Auto Stop & Go (AS&G) reduz o consumo de combustível e as emissões de
CO2 ao desligar automaticamente o motor enquanto o veículo está parado, por exemplo
nos semáforos. O motor volta a ligar-se de imediato quando o condutor retira o pé do
pedal do travão. (CVT) ou pressiona o pela da embraiagem (MT).

4,6 metros

DESIGN AERODINÂMICO
O aperfeiçoado Space Star desliza suavemente através do vento, apresentando um
coeficiente de resistência aerodinâmica (Cd) líder da sua classe, que se cifra nos
0,27* e permite reduzir o ruído do vento e as emissões de CO2, ao mesmo tempo que
aumenta a poupança de combustível e a estabilidade a velocidades mais elevadas.
As características aerodinâmicas incluem uma inovadora configuração da extremidade
traseira do tejadilho (com um spoiler), saias laterais e coberturas aerodinâmicas para a
parte inferior da carroçaria.
* De acordo com resultados de testes internos.

UM RAIO DE VIRAGEM MÍNIMO, ENTRE OS MAIS
REDUZIDOS DA SUA CLASSE
O diminuto raio de viragem contribui para a excelente
manobrabilidade do veículo, tornando a condução fácil
para todos, independentemente da sua idade.
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COMODIDADE
No Space Star, estará sempre rodeado de equipamentos que promovem a sua comodidade. Quer se trate de desfrutar do Sistema de Navegação GPS
Multifunções (Smartphone-link) (MGN), guardar bens pessoais ou ajustar a temperatura, a música ou os bancos, todos os pormenores foram concebidos
de modo a melhorar a experiência do utilizador.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS MULTIFUNÇÕES (SMARTPHONE-LINK) (MGN)
O sistema MGN encontra-se acessível através de um ecrã LCD de 6,5” WVGA (800 x 480 mm) e de um leitor de DVD montado na consola
central. Através dos seus amplos botões ergonómicos situados no ecrã tátil, o MGN oferece uma ampla variedade de soluções de conectividade
para smartphones, bem como dados de mapas de navegação de muitos países europeus.

Nota: as especificações poderão variar consoante o país. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.

PAINEL DE INSTRUMENTOS
COM AROS CROMADOS
Os mostradores são amplos e fáceis de verificar,
com iluminação contínua e adornos cromados,
que os tornam mais atraentes. O contraste
do ecrã ajustável permite uma leitura fácil e
rápida, quaisquer que sejam as condições de
luminosidade.

* O aspeto real pode variar.

ECRÃ MULTI-INFORMAÇÕES

Auto Stop & Go

Temperatura exterior /
Alerta de gelo

Controlo de iluminação Autonomia
do painel

Consumo de
combustível

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

Alerta de revisão

EQUIPAMENTO EM DESTAQUE

COLUNA DA DIREÇÃO REGULÁVEL EM
ALTURA

PORTA LUVAS E TABULEIRO DE ARRUMAÇÃO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
AUTOMÁTICO

LEITOR DE CD COM TERMINAL AUXILIAR
E PAINEL CENTRAL ESPECÍFICO

BANCOS TRASEIROS REBATÍVEIS (60:40)

BANCO DO PASSAGEIRO COM GANCHO
NO ENCOSTO DE CABEÇA

ESPAÇO PARA ARRUMAÇÃO
NAS PORTAS DIANTEIRAS
COM SUPORTE PARA COPOS

CAIXA DE ARRUMAÇÃO PARA O PISO

SUPORTES PARA COPOS
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SEGURANÇA
SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

Aço de alta
tensão
980 MPa
590 MPa
440 MPa
CARROÇARIA RISE
A carroçaria é extremamente robusta e, ao mesmo tempo,
leve. Isto deve-se à generosa utilização de chapas de aço
ultra-resistente, que também contribuem para um elevado
nível de resistência a colisões.

SISTEMA DE AIRBAG PARA CONDUTOR E
PASSAGEIRO
Os airbags SRS frontais, laterais e de cortina reduzem o
impacto de colisões provenientes de todas as direcções,
ajudando a proteger o condutor e o passageiro.

PRÉ-TENSORES
Os pré-tensores dos
cintos de segurança
frontais cingem os cintos
automaticamente em caso
de colisão, ajudando assim
a manter a segurança do
condutor e do passageiro.

PONTO DE
TRAVAGEM

Sem ASC (roda traseira derrapa)

Passageiros e carga sem EBD

Passageiros e carga com EBD

Apenas condutor com EBD
Sem ASC (rodas dianteiras em derrapagem)

CONTROLO ATIVO DA ESTABILIDADE (ASC)

4ABS + EBD

Se as rodas derraparem em superfícies escorregadias ou em curva, o
ASC ajusta automaticamente a potência do motor e a força de travagem
às rodas apropriadas, para ajudar o condutor a manter o controlo do
veículo e evitar as perdas de tração.

O ABS impede que as rodas bloqueiem durante uma travagem de
emergência, permitindo ao condutor manter um maior controlo da direção,
mesmo em estradas escorregadias. O sistema de Distribuição Eletrónica
da Força de Travagem (EBD) distribui a força de travagem pelas quatro
rodas, melhorando assim o seu desempenho.

Com HSA

Sem HSA

SISTEMA DE AJUDA AO ARRANQUE EM SUBIDAS (HSA)

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS (TPMS)

Quando se inicia marcha numa subida acentuada, o HSA ajuda a evitar
que o veículo descaia no momento em que o condutor retira o pé do pedal
do travão. Para isso, mantém a força de travagem durante um máximo de
dois segundos, interrompendo-a assim que o condutor acelera.

Este sistema conta com sensores-transmissores nas rodas,
para monitorizar a pressão dos pneus. Se a pressão de um ou mais pneus
estiver abaixo do valor adequado, acende-se uma luz de aviso
no painel de instrumentos.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
INTELIGÊNCIA

70 cm

70 cm
SISTEMA DE ARRANQUE SEM CHAVE (KOS)
Para abrir ou fechar todas as portas do seu veículo, basta pressionar
o botão que se encontra na parte exterior da porta do condutor ou na
porta da bagageira. Para iniciar a marcha, basta ter a chave no interior
do veículo e premir o botão de arranque do motor.

BOTÃO START&STOP

CHAVE KOS INTELIGENTE

BOTÃO DE BLOQUEIO /
DESBLOQUEIO DE PORTA
DO CONDUTOR

BOTÃO DE BLOQUEIO /
DESBLOQUEIO DA PORTA
DA BAGAGEIRA

(Sistema de Controlo Automático Programável)

SINALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE FAIXA

BLOQUEIO AUTOMÁTICO DAS PORTAS

Quando pretendemos mudar de faixa, basta um
ligeiro toque na alavanca do pisca que acciona o sinal
intermitente por 3 vezes.

Depois de acionado o botão de desbloqueio das
portas, estas bloqueiam automaticamente ao fim
de 30 segundos caso não sejam abertas.

TEMPORIZADOR DO COMANDO DE VIDROS
ELÉCTRICOS

LIMPA PÁRA-BRISAS AUTOMÁTICOS COM
SENSOR DE CHUVA

Depois de desligar o motor e antes de abrir as portas tem
30 segundos para abrir ou fechar as janelas.

O sensor de chuva ativa os limpa para-brisas
automaticamente sempre que deteta humidade no
para-brisas.
Disponível na versão 1.2 Intense

DESACTIVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FARÓIS

FUNÇÃO INTERMITENTE

Após desligar o motor e retirar as chaves da ignição
as luzes dos faróis desligam-se automaticamente.

Quando o comando dos limpa para-brisas traseiros
está na posição “INT” (intermitente), estes ativam-se
automaticamente quando se engrena a marcha-atrás,
melhorando assim a visibilidade traseira.

AVISO SONORO DE PORTAS ABERTAS

LUZ INTERIOR COM TEMPORIZADOR

Conduzir o Space Star com uma porta aberta ou mal
fechada desencadeia um aviso sonoro.

Uma vez desligada a ignição, a luz interior mantém-se
acesa durante 15 segundos, para permitir aos ocupantes
encontrar algum objeto de que necessitem.

12 13

NÍVEL DE EQUIPAMENTO

INTENSE - CAIXA MANUAL

Principais Características

• Jantes de liga leve 15’’ com pneus 175/55R15
• Botão de ligar o motor – Start&Stop
• Sistema de arranque sem chave (KOS) com 2
transmissores
• Cruise Control
• Kit mãos livres Bluetooth ®
• Ar condicionado automático
• Sensor de chuva & luz

• Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
• Volante e punho da caixa de velocidades
forrados a pele
• Faróis de Nevoeiro
• Espelhos retrovisores com piscas incorporados
• Antena
• Desactivação automática de faróis

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

Nota: Bluetooth® é uma marca registada
Bluetooth SIG. Inc.

NÍVEL DE EQUIPAMENTO

INTENSE - CAIXA CVT

Principais Características

• Jantes de liga leve 15’’ com pneus 175/55R15
• Botão de ligar o motor – Start&Stop
• Sistema de arranque sem chave (KOS) com 2
transmissores
• Cruise Control
• Kit mãos livres Bluetooth ®
• Ar condicionado automático
• Sensor de chuva & luz

• Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
• Volante e punho da caixa de velocidades
forrados a pele
• Faróis de Nevoeiro
• Espelhos retrovisores com piscas incorporados
• Antena
• Desactivação automática de faróis

Nota: Bluetooth® é uma marca registada
Bluetooth SIG. Inc.
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CORES & TECIDOS

VERMELHO VINHO (P57)

LARANJA SUNRISE METALIZADO (M09)

VERMELHO METALIZADO (P19)

AZUL CERULEAN MICA (T69)

CINZENTO TITANIUM METALIZADO (U17)

PRATA COOL METALIZADO (A66)

PRETO MICA (X08)

BRANCO PERLADO (W54)

BRANCO SÓLIDO (W19)

■ De série – Não disponível
INTENSE

Nível de equipamento

Tecido Preto

Revestimentos interiores
Vermelho Vinho

P57

Laranja Sunrise

M09

Vermelho Metalizado

P19

Azul Cerulean Mica

T69

■
■
■
■

Cores exteriores
Cinzento Titanium

U17

Prata Cool

A66

Preto Mica

X08

Branco Perlado

W54

■
■
■
■

Nota: As cores reais podem ser ligeiramente diferentes devido ao processo de impressão. Consulte o seu Concessionário Mitsubishi para mais informações.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
■ De série – Não disponível
1.2 litre

INTENSE
Engine
Tipo
Cilindrada total
Sistema de injeção
Nível de emissões
Potência máxima (EEC net)
Binário máximo (EEC net)
Sistema de combustível
Tipo de combustível
Capacidade do depósito
Transmissão

Manual - 5 velocidades
AS&G

■

Peso bruto

■

1,2 litros DOHC 12 válvulas MIVEC AS&G
1.193
ECI-MULTI
EURO 6B
59 (80)/6000
106 (10,8)/4000

cc
kW (cv)/rpm
Nm (kg-m)/rpm

Gasolina sem chumbo 95
35

(em litros)

Embraiagem
Relações de caixa
D
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
Marcha atrás
Final
Performance
Aceleração (0-100 km/h)
Velocidade máxima*
Consumo de combustível**
Urban
Extra Urban
Combined
CO2 combinado**
Suspensões
Dianteira
Traseira
Travões
Dianteiros
Traseiros
Direção
Tipo
Pesos
Tara

CVT
AS&G

Monodisco a seco com cabo, com funcionamento por pressão

Conversor de binário

–
3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
3,550

4,007-0,550
–
–
–
–
–
3,771
3,757

seg.
km/h

11,7
180

12,8
173

Litros/100km
Litros/100km
Litros/100km
g/km

5,1
3,9
4,3
100

4,9
3,9
4,3
99
MacPherson com barra estabilizadora
Barra de torção
Discos ventilados
Tambores
Pinhão e cremalheira (assistida eletronicamente)

kg

845

865

kg

1340

1370

* Valores medidos pela Mitsubishi Motors Corporation. ** Varia em função do nível de equipamento.
Nota: as especificações aqui indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para especificações mais detalhadas, consulte o seu Concessionário Mitsubishi

1415

1505

VISTAS DIMENSIONAIS

1430
1665

745

2450

600

3795

Todas as medidas em mm.

1415
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EQUIPAMENTO STANDARD E OPCIONAL
■ De série
Modelo

Transmissão
Motor
Transmissão

Rodas & Pneus
Segurança

Exterior

Cockpit

Opcional

INTENSE
Motor

Performance

□

Travões

1.2 MIVEC
5MT ou CVT
1,2 litros DOHC 12 válvulas MIVEC com AS&G (3A92)
Caixa manual de 5 velocidades

(apenas 5MT)

Caixa automática INVECS-III CVT (Transmissão Contínua Variável)

(apenas CVT)

■

Pneus 175/55R15 + jantes de liga leve de 15”, 2 tons e acabamento maquinado

■

Travões dianteiros: Discos ventilados Travões traseiros: Tambor

■
■
■
■
■
■
■

Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS) com Distribuição Eletrónica da Força
de Travagem (EBD)
Sistema de prioridade de travagem
Controlo Ativo da Estabilidade (ASC)
Sistema de assistência à travagem
Sistema de Auxílio ao Arranque em Subidas (HSA)
Sistema de Sinalização de Travagem de Emergencia (ESS)
Airbags
Airbags para o condutor e passageiro (frontais, laterais e de cortina)
(com interruptor de desativação para o lugar do passageiro)
Cintos de segurança Cinto ELR com 3 pontos de fixação e pré-tensor x 2
dianteiros
Fixações dos cintos de segurança ajustáveis
Cintos de
segurança traseiros Cinto ELR com 3 pontos de fixação x 3
Sistema de
Ponto de fixação ISOFIX para cadeira de criança x 2
retenção
Luzes exteriores
Luz de travagem incorporada no spoiler traseiro (lâmpada)
Proteção antirroubo Imobilizador eletrónico
Pressão dos pneus Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS)
Faróis de halogéneo com regulação manual
Faróis
Luzes automáticas
Luzes de circulação diurna (para-choques dianteiro)
Luzes de nevoeiro dianteiras
Luzes de nevoeiro Luz de nevoeiro incorporada no grupo ótico traseiro (lado do condutor)
Para-brisas com vidro laminado
Vidros
Vidros das portas dianteiras e traseiras temperados
Vidro da porta da bagageira temperado e com desembaciador
Vidros escurecidos (portas traseiras e da bagageira)
Função variável e intermitente
Limpa para-brisas Ativação automática com sensor de chuva
dianteiro
Função intermitente
Limpa para-brisas
Manípulos exteriores pintados na cor da carroçaria
traseiro
Portas
Espelhos retrovisores elétricos pintados na cor da carroçaria, com indicadores
de mudança de direção incorporados
Espelhos retrovisores Espelhos retrovisores aquecidos
exteriores
Manípulo exterior pintado na cor da carroçaria
Grupo ótico traseiro com luzes LED
Porta da bagageira Saias laterais
Coberturas da parte inferior da carroçaria aerodinâmicas
Outros
Spoiler de tejadilho com luz de travagem em posição elevada (LED)
Direção & caixa de Direção assistida electricamente
velocidades
Coluna da direção regulável em altura

Painel de
instrumentos

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■

Sistema de segurança de bloqueio de caixa

(apenas CVT)

Bloqueio do arranque

(apenas 5MT)

Volante de 3 raios revestido a pele com elementos decorativos em Preto
Piano e cromados
Painel de instrumentos com aros cromados
Conta-rotações
Luz ECO (modelo CVT sem AS&G)
Assistente ECO Drive
Indicação da mudança engrenada
Painel de indicação da mudança engrenada iluminado: Preto Piano

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

■
■
■
■
■
■
■

(apenas 5MT)

■

(apenas CVT)

– Não disponível

EQUIPAMENTO STANDARD E OPCIONAL
■ De série
Modelo

Bancos

Interior

5MT ou CVT

Indicador de combustível, conta-quilómetros parcial e odómetro, computador
de bordo, consumo médio de combustível, temperatura exterior / alerta de gelo,
monitor AS&G (modelo AS&G), indicador da posição da CVT (modelo CVT),
indicador TPMS SET
Banco do condutor Ajuste longitudinal e reclinável
Ajuste em altura
Banco do
Ajuste longitudinal e reclinável
passageiro
Ajuste em altura
Bancos traseiros
Bancos traseiros rebatíveis (60:40)
Encostos de cabeça Condutor, passageiro e banco traseiro x 3
Portas

Consola central
Porta dianteira
Tejadilho

Luzes interiores
Outros

Ar condicionado
Sistema de fecho
Portas

Interruptor na
direção
Áudio e
multimédia

– Não disponível

1.0 ou 1.2 MIVEC

Transmissão
Ecrã multiinformações

Painel de
instrumentos

Conforto e
comodidade

Opcional

INTENSE
Motor

Cockpit

□

Altifalantes e
antena
Sistema áudio
(e painel central)

Manípulos das portas dianteiras em cromado
Painéis dos interruptores dos vidros em Preto Piano
Porta-luvas
Tabuleiro de arrumação no painel de instrumentos
Tomada auxiliar
À frente: suporte para copos x 2
Atrás: suporte para copos x 1
Espaço para arrumação nas portas dianteiras com suporte para copos (ambos
os lados)
Pala de protecção solar para condutor, com espelho, tampa e suporte para
bilhetes
Pala de protecção solar para passageiro, com espelho, tampa e suporte para
bilhetes
Pegas dianteiras retráteis
Iluminação do habitáculo
Iluminação da bagageira
Chapeleira
Caixa de arrumação para o piso da bagageira
Caxa de ferramentas e kit de reparação de pneus
Ar condicionado automático (comando por botão de pressão)
Filtro de pólen
Sistema de arranque sem chave (KOS) com 2 transmissores e interruptor
elétrico
Fecho centralizado das portas
Vidros elétricos (portas dianteiras)
Vidros elétricos (portas traseiras)
Vidro de subida/descida automática e funções anti-entalamento (banco do
condutor)
Cruise control
Botões de comando para áudio e telefones mãos livres
Altifalantes x 4 (nas portas dianteiras e traseiras)
Antena de tejadilho
Rádio LW/MW/FM e leitor de CD com terminal AUX
Painel central específico
Digital Audio Broadcast (DAB)
Sistema de navegação GPS multifunções (ligação para Smartphones) (MGN)
Porta USB (no interior do porta-luvas)
Sistema de mãos-livres para telemóveis Bluetooth® *2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■

*1 : esta opção é equipamento de série na região nórdica.		
*2 : nota: Bluetooth® é uma marca comercial de Bluetooth SIG. Inc.
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www.facebook.com/mitsubishi.pt

www.youtube.com/MitsubishiMotorsPortugal

RECICLAGEM DE VEÍCULOS ANTIGOS
É nosso dever proteger o ambiente.
A Mitsubishi Motors desenha e fabrica veículos automóveis e
componentes de elevada qualidade, procurando disponibilizar aos
nossos clientes veículos com boa durabilidade e os melhores
serviços de assistência técnica, de forma a manter o seu veículo
em excelentes condições de circulação. Temos o maior respeito
pelo ambiente e utilizamos materiais que podem ser reciclados e
reutilizados após o seu veículo Mitsubishi Motors ter chegado ao
fim do período de vida útil. Após uma longa vida de utilização,
recolhemos o seu veículo e efetuamos a sua reciclagem em
conformidade com a Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de
Vida e com as disposições legais aplicáveis a nível nacional.
Todos os veículos Mitsubishi Motors (até 3,5 T de Peso Bruto)
vendidos após 1 de julho de 2002 serão recolhidos do último
proprietário livres de encargos, num dos locais de recolha
apropriados, desde que o veículo inclua todos os componentes
principais e não possua resíduos. A partir de 1 de janeiro de 2007,
esta norma aplica-se a todos os veículos da Mitsubishi Motors,

independentemente da data de venda. Está disponível uma rede
de recolha de veículos em Fim de Vida, de modo a garantir que o
seu veículo será reciclado de uma forma ecológica.
Simultaneamente, as formas de reciclagem de componentes e de
veículos estão em constante estudo e aperfeiçoamento, procurando
alcançar no futuro percentagens de reciclagem cada vez mais
elevadas.
A Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de Vida e a recolha
gratuita de Veículos em Fim de Vida é aplicável em todos os
estados-membros da União Europeia. A transposição da Diretiva
Europeia sobre Veículos em Fim de Vida para a legislação de cada
um dos estados-membros pode ainda não estar efetuada à data de
impressão da presente publicação.
Consulte a página de Internet www.mitsubishi-motors-europe.com
e selecione a página correspondente ao seu país de residência, ou
telefone para o Centro de Apoio ao Cliente da Mitsubishi Motors.

SERVIÇO PÓS-VENDA EXCECIONAL, PARA UMA CONDUÇÃO TRANQUILA
Temos aproximadamente 2500 Pontos de Serviço Autorizados da Mitsubishi
Motors na Europa, empenhados em ajudá-lo, esteja onde estiver.
SERVIÇO PROFISSIONAL
Até os veículos novos necessitam de manutenção e assistência periódica.
Não só para garantir a sua mobilidade, mas também a sua segurança e a
dos seus passageiros. Encontrará nos Pontos de Serviço Autorizados
Mitsubishi profissionais que utilizam equipamento de diagnóstico
especializado e peças de origem. Fornecer-lhe-emos antecipadamente
todas as informações relacionadas com o custo do serviço, para que não
tenha surpresas desagradáveis na entrega do seu veículo.
PEÇAS GENUÍNAS MITSUBISHI MOTORS
Mesmo as mais pequenas falhas técnicas podem originar acidentes. Por
isso, todas as Peças Genuínas da Mitsubishi Motors foram desenvolvidas
e testadas de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade.
Recomendamos a utilização de Peças Genuínas da Mitsubishi Motors,
de modo a manter a segurança e integridade do seu veículo e a dos seus
passageiros. As Peças Genuínas da Mitsubishi Motors estão disponíveis
em todos os Pontos de Serviço Autorizados Mitsubishi. Temos orgulho
em obter resultados excelentes nos inquéritos de qualidade do serviço
Pós-Venda.

GARANTIA GLOBAL – OBVIAMENTE
Todos os veículos Mitsubishi têm a cobertura standard de uma garantia global
de 5 anos ou até a um máximo de 100 000 km (61 000 milhas), conforme a
que ocorrer primeiro. A garantia anticorrosão por perfuração protege o seu
veículo contra corrosão durante os primeiros 12 anos, dependendo do modelo
adquirido. As estatísticas de fiabilidade dos veículos Mitsubishi são
irrepreensíveis: No entanto, na eventualidade remota de necessitar de ajuda,
oferecemos-lhe o cartão MAP.
*C onsoante o modelo do veículo e o mercado. Para mais informações, consulte o seu Livro de
Serviço Mitsubishi

MAP - ASSISTÊNCIA EM VIAGEM GRÁTIS
Para demonstrar o nosso compromisso com a sua
mobilidade e a confiança que temos na fiabilidade
dos nossos veículos, receberá um cartão MAP, válido
por cinco anos, na compra do seu novo Mitsubishi.
MAP significa “Pacote de Assistência Mitsubishi
Motors”. Com o cartão MAP a sua mobilidade está
garantida em mais de 30 países em toda a Europa. Se necessitar de
assistência na eventualidade de uma avaria, acidente, roubo ou ato de
vandalismo – esteja onde estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana ligue o número que se encontra no seu cartão e o problema será resolvido
de imediato. Se for mais grave, o veículo será transportado para o Ponto de
Serviço Autorizado Mitsubishi mais próximo e ser-lhe-ão disponibilizados
vários serviços, como hotel, meios de continuação de viagem, um veículo
de substituição e a repatriação do veículo.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
www.mitsubishi-motors.com

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com

MBP Automóveis de Portugal, S.A.
www.mitsubishi-motors.pt

Algum do equipamento pode variar dependendo do seu país.
Para mais informações, consulte o seu Concessionário da rede
Mitsubishi Motors. Todos os direitos reservados.
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