Акциски ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

Важечки од: 01.11.2020

Модел

Space star 1.2
Space star 1.2
Space star 1.2 CVT

Опрема

Моќност
(kW)

Цена на возило
ЕУР

АКЦИСКА ЦЕНА

Цена во МКД

INTRO
ACTIVE
COOL

52/71
52/71
52/71

9.990 ЕУР
11.480 ЕУР
12.980 ЕУР

9.180 ЕУР
10.480 ЕУР
11.980 ЕУР

567.324,00 ден
647.664,00 ден
740.364,00 ден

*Доплата за металик боја 300 евра (18.540 денари)

Generalen distributer za Mitsubishi, vo Republika Makedonija
Tel: + 389 2 258 00 00 Fax: + 389 2 258 04 01
www.mitsubishimotors.mk

1

ОПРЕМЕНОСТ: INTRO
МОТОР
ПЕРФОРМАНСИ
165/65R14 пневматици, со челични фелни со раткапни
Сет за репарирање на пневматик
БЕЗБЕДНОСТ
Контрола на Активна Стабилност (ASC) со Контрола на пролизгување (TCL)
Систем за сопирање против блокирање (ABS) со Електронска Дистрибуција на силите за
сопирање (EBD)
Систем за помош при сопирање (BAS)
Систем за помош при тргнување на нагорнина (HSA)
Систем за сигнализација при ненадејно сопирање (ESS)
Возачко SRS предно воздушно перниче
Совозачко SRS предно воздушно перниче со брава за исклучување
Возачки и совозачки странични и завесни перничиња
Предно безбедносни појаси со предзатегнувачи x 2
Задни безбедносни појаси x 3
ISO-FIX приклучоци за детско седиште x 2
Брави за заштита за деца на задните врати
TPMS (Систем за мониторинг на притисокот во пневматиците)
Имобилизатор
СВЕТЛА И ВИДЛИВОСТ
Халоген главни светла со вградени трепкачки светла за правец и позициски светла
Дневни светла на браник
Задни комбинирани светла
Задно светло за магла (Возачка страна)
Светло за регистерска табличка на заден браник
Високо поставено стоп светло на 5-та врата
ВИДЛИВОСТ
Бришачи и мијачи за преден и заден ветробран
Грејачи на заден ветробран
НАДВОРЕШНОСТ
Преден браник во боја на каросерија
Електрично подесиви надворешни ретровизори
Надворешни ретровизори во боја на каросеријата
Надворешни рачки од врати во боја на каросеријата
B-столб црн [Освен за Black mica]
Заден браник во боја на каросерија
Рачка од петта врата во боја на каросерија
Заден спојлер со стоп светло
СЕДИШТЕ
Мануелно лизгање, наслонување (Возач)
Мануелно лизгање, наслонување (Совозач)
Висински подесив потпирач за глава (Возачки, совозачки и задни x3)
60:40 деллива и преклоплива задна клупа
КАБИНА
Серво управување
Забравување на управувач
Висинско подесив управувач
Патен компјутер
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КОРИСНОСТ
Мануелен клима уред
Полен филтер
Изводи за греење позади
АУДИО
Радио FM, CD, MP3, УСБ, AUX, 4 звучници
Кровна антена
КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТ
Мануелно висинско регулирање на главни светла
Предни прозори со електрочно отворање
Централно заклучување на вратите со далечинска команда
Висински подесиви појаси (возачки и совозачки)
Сензор за светла
Сензор за дожд со автоматски бришач
Покривка над багажен простор
ОПРЕМЕНОСТ: ACTIVE (опрема заменска или додатна на INTRO)
AUTO STOP&GO – систем за штедење на гориво со авто палење и гаснење на моторот
Затемнети задни стакла
Управувачот и рачката од менувачот обложени во кожа
LED задни светла
Алуминиумски фелни 165/65R14 tyres and 14x4 1/2J light alloy wheels
Греење на странични ретровизори
Хромирани внатрешни рачки на вратите
Облоги од текстил на внатрешната страна на вратите
Висинско подесување на возачко седиште
Темпомат со контроли на управувачот
BLUETOOTH поврзување со телефон со команди на управувачот
SDA мултимедиа со поврзување со паметен телефон со можност за користење на навигација
преку IPhone Car play
ОПРЕМЕНОСТ: COOL CVT (опрема заменска или додатна на ACTIVE)
Автоматски CVT менувач (INVECS III CVT)
Нема затемнети задни стакла
Нема висинско подесување на возачкото седиште
Нема греење на странични ретровизори
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Мотор
Тип
Зафатнина
Максимална силина
Максимален вртежен момент
Димензии и тежини
Вкупна должина
Вкупна ширина
Вкупна висина
Меѓуоскино растојание
Предна и задна трага
Растојание од пат
Капацитет на патници
Багажен простор
Перформанси
Mаксимална брзина
Забрзување 0-100

1.2 DOHC MIVEC
1193
52(71)/6000 rpm
102/3500 rpm
3845
1665
1505
2450
1430/1415
150
5
235
INTRO
167
14.1

ACTIVE (AS&G)
167
14.1

CVT(AS&G)
163
115.8

CO2 емисија (комбинирана)
NEDC
Горивна
Градска
потрошувачка л/100км
(NEDC)
Отворено
л/100км
Комбинирана
Горивна
Ниска
потрошувачка Средна
(WLTP)
Висока
Екстра висока
Комбинирана
Резервоар
Капацитет
Менувач

104

105

105

5.4

5.2

5.2

4.0

4.2

4.3

4.5
5.9
4.6
4.4
5.4
5.0

4.6
5.5
4.5
4.3
5.5
4.9

4.6
6.3
4.8
4.6
5.9
5.3

35 л
5MT

5MT

CVT
автоматски

Гаранција
5 години или 100.000 км на мотор.
12 години антикорозивна гаранција.
24/7 бесплатна подршка на пат во Македонија и повеќето Европски земји.
Zabele[ka: Site ceni navedeni vo ovoj cenovnik se izrazeni vo evra i denari so vklu~eni dava~ki i Mak Autostar go
zadr`uva pravoto istite da gi promeni vo celost ili samo delumno bez predhodno izvestuvawe.
Standardnata kako i dopolnitelnata oprema navedeni vo ovoj cenovnik se isto taka predmet na mo`ni promeni bez predhodno
izvestuvawe.Fotografijata od prednata strana na cenovnikot ne mora vo site detali da odgovara na bazniot model za koj
va`i cenovnikot.
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