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You Drive WeForest 
smart voert al sinds jaar en dag een duurzame koers. Dat bewijst 
de lancering van de nieuwe elektrische smart. Maar we gaan nog 
verder. Om de ecologische voetafdruk van al onze wagens helemaal 
teniet te doen, gaat smart in zee met WeForest. Voor elke verkochte 
wagen zullen we 168 bomen planten. Het gemiddelde equivalent van 4 
jaar CO2-emissies van uw smart. Beter nog: na die vier jaar blijven 
de geplante bomen nog jarenlang onze planeet afkoelen.

Laten we samen onze planeet afkoelen 
WeForest is een Belgische vzw die ijvert voor een duurzame 
herbebossing. Heel wat wetenschappers zijn het erover eens dat een 
globale en duurzame herbebossingscampagne kan bijdragen tot de 
afkoeling van onze planeet. smart engageert zich dan ook voluit om 
een deel van de verdwenen bossen te herstellen.

Op weg naar een koelere planeet 
Hoe meer bomen, hoe meer wolken. Bomen zijn de longen van onze 
planeet. Ze filteren de CO2 en stoten waterdamp uit. Die condenseert 
in de vorm van laaghangende wolken, die onze planeet snel kunnen 
afkoelen.

Een hartverwarmend project dat smart nauw aan het hart ligt 
De herbeplanting van deze bomen in Kenia is meer dan een globaal 
project. Het is ook een sociaal project. WeForest betrekt de 
plaatselijke bevolking bij die herbeplanting. Daardoor profiteert 
die van duurzame jobs en betere levensomstandigheden. Dankzij een 
correct loon kunnen de lokale gemeenschappen zich organiseren en 
microbedrijfjes oprichten, die geleidelijk hun toekomst verbeteren.

Waarom Kenia? 
De bosoppervlakte in dit sterk bevolkte land zit onder de 
internationale normen van 2%. En de bevolking blijft er maar groeien. 
Daardoor worden er ook onvermijdelijk steeds meer bomen gekapt om 
plaats te maken voor de landbouw. Om dit fenomeen in te dijken, heeft 
de Keniaanse regering een wet uitgevaardigd die elke landeigenaar 
verplicht 10% van zijn grond voor te behouden voor het planten 
van bomen. Een initiatief dat we van harte steunen en waardoor we, 
samen met WeForest, vandaag al actie kunnen ondernemen.
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*	 Financiële	renting	60	maanden.		Bevat	enkel	de	financiële	huur	excl.	BTW.		Koopaanbod	:	20	%	+	BTW.		Financiële	renting	is	bestemd	voor	professioneel	gebruik.		Niet	bestemd	voor	particulieren.		
Onder	voorbehoud	van	goedkeuring	van	het	dossier	en	tariefwijzigingen.	Mercedes-Benz	Financial	Services	BeLux	NV,	Tollaan,	68,	B-1200	Brussel	-	BTW	:	BE	0405.816.821	-	RPR	Brussel.

**	 In	combinatie	met	Brabus	Sport	Pack	(P71);	gemiddeld	verbruik:	5,1	(Softip)	-	5,2	(Softouch)	/	CO2-emissie:	119	(Softip)	-	120	(softouch).
***	 sale	&	care	aan	65	€	per	maand	incl.	BTW.	Volgens	contractuele	voorwaarden	sales	&	care	en	met	maximale	looptijd	van	120	maanden.
****	 De	autonomie	van	een	elektrische	wagen	kan	variëren	afhankelijk	van	het	gebruik	en	de	omgevingsfactoren.

>> Catalogusprijzen smart coupé

TYPE

CILINDER-
AANTAL	/
-INHOUD	

(CM³)

EURO-

NORM 
FISCAAL	

VERMOGEN	
(PK)

GEMIDDELD	
VERBRUIK	
(L/100KM)

	 Softip	 Softouch

CO2-EMISSIE

(G/KM)

	 Softip	 Softouch

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR
INCL.	BTW

Maandelijkse
huur*

EUR
EXCL.	BTW

BENZINE

45kW	(61pk)	mhd 3/999 EU5 6 4,2 4,3 97 98 8.400 10.164,00 133,98

52kW	(71pk)	mhd 3/999 EU5 6 4,2 4,3 97 98 9.400 11.374,00 149,93

62kW	(84pk)	turbo** 3/999 EU5 6 4,9 4,9 114 115 11.400 13.794,00 181,83

75kW	(102pk)	turbo	BRABUS 3/999 EU5 6 - 5,2 - 119 14.900 18.029,00 237,66

DIESEL

40kW	(54pk)	cdi 3/799 EU5 5 3,3 3,3 86 87 10.200 12.342,00 162,69

electric	drive	
(35KW,	55KW	max.vermogen	-	17,6	kW/h) AUTONOMIE	****

CO
2
-EMISSIE
(G/KM)

electric	drive	met	batterij	in	sale	&	care	*** - 145	km - 0 15.900 19.239,00 307,33

electric	drive	met	batterij	zonder	sale	&	care	*** - 145	km - 0 19.900 24.079,00 317,41

BRABUS	electric	drive	
(35KW,	60KW	max.vermogen	-	17,6	kW/h) AUTONOMIE	****

CO
2
-EMISSIE	
(G/KM)

BRABUS	electric	drive	met	batterij	in	sale	&	care	*** - 145	km - 0 21.300 25.773,00 393,46

BRABUS	electric	drive	met	batterij	zonder	sale	&	care	*** - 145	km - 0 25.300 30.613,00 403,54
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*	 Financiële	renting	60	maanden.		Bevat	enkel	de	financiële	huur	excl.	BTW.		Koopaanbod	:	20	%	+	BTW.		Financiële	renting	is	bestemd	voor	professioneel	gebruik.		Niet	bestemd	voor	particulieren.		
Onder	voorbehoud	van	goedkeuring	van	het	dossier	en	tariefwijzigingen.	Mercedes-Benz	Financial	Services	BeLux	NV,	Tollaan,	68,	B-1200	Brussel	-	BTW	:	BE	0405.816.821	-	RPR	Brussel.

**	 In	combinatie	met	Brabus	Sport	Pack	(P71);	gemiddeld	verbruik:	5,1	(Softip)	-	5,2	(Softouch)	/	CO2-emissie:	119	(Softip)	-	120	(softouch).
***	 sale	&	care	aan	65	€	per	maand	incl.	BTW.	Volgens	contractuele	voorwaarden	sales	&	care	en	met	maximale	looptijd	van	120	maanden.	
****	 De	autonomie	van	een	elektrische	wagen	kan	variëren	afhankelijk	van	het	gebruik	en	de	omgevingsfactoren.

>> Catalogusprijzen smart cabrio

TYPE

CILINDER-
AANTAL	/
-INHOUD	

(CM³)

EURO-

NORM 
FISCAAL	

VERMOGEN	
(PK)

GEMIDDELD	
VERBRUIK	
(L/100KM)

	 Softip	 Softouch

CO2-EMISSIE

(G/KM)

	 Softip	 Softouch

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR
INCL.	BTW

Maandelijkse
huur*

EUR
EXCL.	BTW

BENZINE

52kW	(71pk)	mhd 3/999 EU5 6 4,3 4,4 99 100 11.500 13.915,00 183,43

62kW	(84pk)	turbo** 3/999 EU5 6 4,9 4,9 114 115 13.500 16.335,00 215,33

75kW	(102pk)	turbo	BRABUS 3/999 EU5 6 - 5,2 - 119 17.000 20.570,00 271,15

DIESEL

40kW	(54pk)	cdi 3/799 EU5 5 3,3 3,3 86 87 12.300 14.883,00 196,19

electric	drive	
(35KW,	55KW	max.vermogen	-	17,6	kW/h) AUTONOMIE	****

CO
2
-EMISSIE
(G/KM)

electric	drive	met	batterij	in	sale	&	care	*** - 145	km - 0 18.500 22.385,00 348,80

electric	drive	met	batterij	zonder	sale	&	care	*** - 145	km - 0 22.500 27.225,00 358,88

BRABUS	electric	drive	
(35KW,	60KW	max.vermogen	-	17,6	kW/h) AUTONOMIE	****

CO
2
-EMISSIE	
(G/KM)

BRABUS	electric	drive	met	batterij	in	sale	&	care	*** - 145	km - 0 23.900 28.919,00 434,93

BRABUS	electric	drive	met	batterij	zonder	sale	&	care	*** - 145	km - 0 27.900 33.759,00 445,01
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p	Automatische	vergrendeling

p	Bagageafdekking

p	Handschoenkastje	

q	Elektrische	ruiten

Veiligheid

ABS Antiblokkeerremsysteem met elektronische remkrachtverdeling

Automatisch aanschakelen van noodlichten en binnenverlichting in geval van 
ongeval

Crash absorberende elementen vooraan en achteraan

Drive lock – automatische activatie van centrale vergrendeling bij wegrijden

Dubbel hydraulisch remsysteem met servobekrachtiging

esp® - elektronisch stabiliteitsprogramma

Fullsize airbag voor bestuurder en passagier

Hill holder (assisteert vertrek op een helling)

Integrale veiligheidszetels met geïntegreerde gordels

Noodstopanticipatie

TRIDION veiligheidskooi

Veiligheidsgordels met gordelvoorspanner en gordelkrachtbegrenzing

Functionele & elektrische uitrusting

12V stopcontact

Achterruitverwarming

Automatische vergrendeling van brandstofklep

Centrale vergrendeling met radiogestuurde afstandsbediening

Comfortrichtingaanwijzers

Comfortruitenwissers met snelheidsafhankelijk wissen

Elektrische ruiten

Geautomatiseerde 5-traps versnellingsbak met kickdown-functie

In hoogte verstelbare koplampen

Indicator van buitentemperatuur met vorstwaarschuwing

Instrumentpaneel met multifunctioneel display (digitale 
versnellingsweergave, branstofindicatie, indicatie van koelwatertemperatuur, 
onderhoudsintervalindicator, kilometerteller, horloge en buitentemperatuur)

Openen van achterklep via afstandsbediening, bediening met een hand (coupé)

Openen van cabriodak via afstandsbediening (cabrio)

Radiovoorbereiding (antenne, bekabeling en 2 luidsprekers)

Roetfilter (voor de dieselversie)

Ruitenwisser voor achterruit met comfortfunctie (coupé)

Exterieur

H7 projectielampen

Transparante zijdelingse knipperlichten

Volautomatisch elektrisch openend cabriodak met binnenbekleding en 
verwarmde glazen achterruit, verwijderbare dakstijlen (kunnen opgeborgen 
worden in het kofferdeksel) (cabrio)

Derde remlicht

Dop brandstoftank in kleur van de bodypanels

Interieur

2-spaaks stuur

Bagageafdekking

Binnenverlichting

Dashboard met stofbekleding in interieurkleur

Handschoenkastje

Make-up spiegel in zonneklep passagier

Munthouder

Neerklapbare passagierszetel

Opbergvak in het kofferdeksel (niet op het 45kW/61pk model)

Opbergnetten aan deuren en op zijkanten van de zetels

>> Standaarduitrusting



>7

>>  Bijkomende standaarduitrusting 
van de electric drive

p	Dashboardinstrumenten

p	Velgen,	code	R25

p	Boordcomputer

q	Kabel	Schuko	met	vergrendeling

Interieur

Bijkomende dashboardinstrumenten (laadtoestand en ampèremeter)

Interieurkleur: design zwart (code IAH), design rood (code IAG) of design beige 
(code IAK)

Bagageafdekking

Exterieur

15” 9-spaaks aluminium velgen met bandenmaat: vooraan 155/60 R15; 
achteraan 175/55 R15 (code R25)

Zilverkleurige TRIDION veiligheidskooi

Onderschorten vooraan, achteraan en aan de zijkanten in kleur van de 
bodypanels

Functionele & elektrische uitrusting

radio smart (code 516)

Oplader voor publiek laadstation

Elektrische stuurbekrachtiging (code V26)

Boordcomputer (code C18)

Airconditioning met automatische temperatuurcontrole

Oplaadkabel Schuko CEE 7/7 

Opbergvak in het kofferdeksel voor de oplaadkabel

KOM-Module

Veiligheid

Head/Thorax zijdelingse airbags

Interieur

BRABUS verwarmde zwarte lederen zetels, met zilverkleurige contraststiksels 
en BRABUS logo in de kopsteunen

BRABUS dashboard en binnenbekleding van de deuren in lederlook

BRABUS 3-spaaks sportstuurwiel met stuurschakeling, ook te gebruiken voor 
manuele energierecuperatie voor de batterij

BRABUS - handrem handgreep in aluminium

BRABUS - edelstalen pedalen en voetsteun met rubbernoppen

BRABUS velourvloermatten

Accentdelen in aluminium look

Bijkomende dashboardinstrumenten (laadtoestand en ampèremeter)

Exterieur

Bodypanels in zwart deep black, zilver silver metallic of wit crystal white

Zwarte TRIDION veiligheidskooi ( alternatieven: TRIDION veiligheidskooi in het 
wit of zilver)

BRABUS spoilers vooraan en zijdelijngs onderschorten in bodypanelskleur

Spoiler achteraan in de bodypanelskleur met BRABUS diffusor in matgrijs en 
dubbele reflectors

BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’ (zilverkleurig) (R50) vooraan 175/55 
R16, achteraan 225/35 R17

BRABUS koplampen in titaangrijs (H7)

BRABUS LED dagrijlichten 

BRABUS logo voor-, achteraan en op de oplaadpuntopening

>>  Bijkomende standaarduitrusting 
van de BRABUS electric drive
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>> Uitvoeringslijn PURE

p	Softip

p	PURE	interieur

p	PURE	dak

q	15”	stalen	velgen

Interieur

Interieurkleur: zwarte stof (code IAF)

Accentdelen in parelzwart

softip – geautomatiseerde versnellingsschakeling

Exterieur

Interieurkleur: zwarte stof (code IAF)

Accentdelen in parelzwart

softip – geautomatiseerde versnellingsschakeling

l  optie met meerprijs 

  optie zonder meerprijs

o  standaard

 - niet verkrijgbaar Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
INCL.	BTW

Maandelijkse	
huur*

EUR	
EXCL.	BTW

Meerprijs	ten	opzichte	van	de	standaarduitvoering A01 o o - - o - - 0,00 0,00 0,00

Bijkomende/verschillende	uitrusting	tegenover	de	standaarduitvoering
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>> Uitvoeringslijn PULSE

p	Panoramadak	(coupé)

p	PULSE	interieur

p	Horloge	en	toerenteller

q	Brede	velgen,	code	R22

Interieur

3-spaaks lederen sportstuur met stuurschakeling en lederen versnellingspook

Accentdelen in parelzwart

Airconditioning met automatische temperatuurcontrole  
(inclusief stof- en pollenfilter)

Bijkomende dashboardinstrumenten (horloge en toerenteller)

Dashboard, deuren en kniebescherming met stofbekleding in interieurkleur

Interieurkleur: stof/twin-leder zwart (code IAP)

Opbergvakken in bagageruimte

Exterieur

15” 3-dubbelspaaks aluminium velgen met brede banden: vooraan 175/55 R15; 
achteraan 195/50 R15 (code R22)  

Zilveren radiatorrooster   

Mistlampen vooraan  

Onderschorten vooraan, achteraan en aan de zijkanten in kleur van de 
bodypanels 

Panoramadak met zonnescherm (coupé)  

Zwarte TRIDION veiligheidskooi 

l  optie met meerprijs 

  optie zonder meerprijs

o  standaard

 - niet verkrijgbaar Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
INCL.	BTW

Maandelijkse	
huur*

EUR	
EXCL.	BTW

Meerprijs	ten	opzichte	van	de	standaarduitvoering	PURE A02 - l o - l - - 1.750 2.117,50 27,91

Bijkomende/verschillende	uitrusting	tegenover	de	standaarduitvoering	PURE
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>> Uitvoeringslijn PASSION

p	Airconditioning

p	PASSION	interieur

p	Softouch

q	Velgen,	code	R72

Interieur

softouch – volautomatisch schakelprogramma, omschakelbaar naar softip

Airconditioning met automatische temperatuurcontrole  
(inclusief stof- en pollenfilter)

2-spaaks lederen stuur met lederen versnellingspook

Opbergvakken in bagageruimte

Interieurkleur: design zwart (code IAH), design rood (code IAG) of design beige 
(code IAK)

Accentdelen in parelzwart, parelrood of parelbeige (volgens interieurkleur)

Dashboard, deuren en kniebescherming met stofbekleding in interieurkleur

Bijkomende dashboardinstrumenten (horloge en toerenteller) - gratis optie

Exterieur

15” 9-spaaks aluminium velgen met bandenmaat: vooraan 155/60 R15; 
achteraan 175/55 R15 (code R25)  

Zilveren radiatorrooster   

Onderschorten vooraan, achteraan en aan de zijkanten in kleur van de 
bodypanels   

Panoramadak met zonnescherm (Coupé, niet op electric drive) 

Zilverkleurige TRIDION veiligheidskooi   

l  optie met meerprijs 

  optie zonder meerprijs

o  standaard

 - niet verkrijgbaar Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
INCL.	BTW

Maandelijkse	
huur*

EUR	
EXCL.	BTW

Meerprijs	ten	opzichte	van	de	standaarduitvoering	PURE A03 - l  - l o - 1.750 2.117,50 27,91

Bijkomende/verschillende	uitrusting	tegenover	de	standaarduitvoering	PURE
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>> Bijkomende standaarduitrusting van de BRABUS

Interieur

3-spaaks lederen sportstuur met stuurschakeling

Accentdelen in parelzwart

Airconditioning met automatische temperatuurcontrole (inclusief stof- en 
pollenfilter)

BRABUS aluminium handrempook

BRABUS dashboardinstrumenten (horloge en toerenteller)

BRABUS sportpedalen

BRABUS versnellingspook in leder/aluminium

Dashboard, deuren en kniebescherming met stofbekleding in interieurkleur

Interieurkleur: design zwart (code IAH)

Exterieur

BRABUS 75 kW/102pk turbomotor met sportief volautomatisch 
schakelprogramma ‘softouch’ 

BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’ met brede banden: vooraan 175/50 
R16, achteraan 225/35 R17 (code R50)

BRABUS sportieve ophanging (10 mm verlaagd)

BRABUS sportuitlaat met zwarte onderschort

Mistlampen vooraan

Onderschorten vooraan, achteraan en aan de zijkanten in kleur van de 
bodypanels 

Panoramadak met zonnescherm (coupé)

Zwarte TRIDION veiligheidskooi (zilverkleurig zonder meerprijs)

p	BRABUS	sportpedalen

p	BRABUS	versnellingspook

p	BRABUS-uitlaatsysteem

q	BRABUS-velgen,	code	R50
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>> Uitvoeringslijn BRABUS Xclusive

p	BRABUS	koplampen	en	BRABUS	LED’s

p	BRABUS	Xclusive	interieur

p	Verwarmde	zetels

q	Stuurschakeling

Interieur

Accentdelen in aluminium look

BRABUS 3-spaaks lederen sportstuur met stuurschakeling

BRABUS dashboard en binnenbekleding van de deuren in lederlook

BRABUS verwarmde zwarte lederen zetels, met zilverkleurige contraststiksels 
en BRABUS logo in de kopsteunen (code IAS)

BRABUS voetmatten

Zijdelingse head/thorax airbags

Exterieur

BRABUS sportuitlaat met onderschort in de kleur van de bodypanels

BRABUS titaniumkleurige koplampen

BRABUS zijdelingse spoilers en spoiler vooraan in de kleur van de bodypanels

LED dagrijlichten  

Luchtdiffusor in achterbumper  

Zwarte TRIDION veiligheidskooi (zilverkleurig zonder meerprijs, wanneer 
bodypanels in zilver metallic gekozen worden of wit zonder meerprijs, wanneer 
bodypanels in kristalwit gekozen worden)

l  optie met meerprijs 

  optie zonder meerprijs

o  standaard

 - niet verkrijgbaar Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
INCL.	BTW

Maandelijkse	
huur*

EUR	
EXCL.	BTW

Meerprijs	ten	opzichte	van	de	BRABUS-variant A08 - - - l - - - 2.550 3.085,50 40,67

Bijkomende/verschillende	uitrusting	tegenover	de	BRABUS-variant
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>> Opties

p	Velgen,	code	R31

p	smart	Radio

p	Velgen,	code	R67

p	smart	navigatiesysteem

p	Velgen,	code	R24

p	Pakket	snelheidsregelaar

p	Velgen,	code	R72

p	Velgen,	code	R30

p	Velgen,	code	R23

p	Surround	Sound	System
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>> Opties

l  optie met meerprijs 

  optie zonder meerprijs

o  standaard

 - niet verkrijgbaar Code PU
RE

PU
LS

E

PA
SS

IO
N

BR
AB

US

BR
AB

US
 X

cl
us

iv
e

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs					

EUR	
INCL.	BTW

Maandelijkse	
huur*

EUR	
EXCL.	BTW

Buitenkleuren
Zwarte TRIDION veiligheidskooi EN1 o o  o o  o

(met behuizing van buitenspiegels in zwart)
Zilverkleurige TRIDION veiligheidskooi EN2 - l o   o  210 254,10 3,35
(met behuizing van buitenspiegels in zilverkleur)
Witte TRIDION veiligheidskooi EN3 - l l l  l  210 254,10 3,35
(met behuizing van buitenspiegels in wit)
Groene TRIDION veiligheidskooi EN7 - - - - - - -

Enkel in combinatie met P77 - - - - - o -

Enkel in combinatie met EB0U & W22 - - - - - - o

Bodypanels in diepzwart ECA     o  o

Op BRABUS Xclusive en BRABUS electric drive: enkel in combinatie met zwarte TRIDION (EB1)
Bodypanels in kristalwit EAZ       

Op BRABUS Xclusive en BRABUS electric drive: enkel in combinatie met witte TRIDION (EB3)
Bodypanels in rallyrood ECF     -  -

Bodypanels in zilver metallic EAD l l l l l l l 303 366,63 4,83
Op BRABUS Xclusive en BRABUS electric drive: enkel in combinatie met zilverkleurige TRIDION (EB2)
Bodypanels in grijs metallic ECG l l l l - l - 303 366,63 4,83

Bodypanels in licht blauw metallic EAA l l l l - l - 303 366,63 4,83

Bodypanels in donkergrijs mat EAI l l l l - l - 420 508,20 6,70
Bodypanels Plus pakket E81 l o o o o - - 328 396,88 5,23
Onderschorten vooraan, achteraan en aan de zijkanten in kleur van de bodypanels
Niet in combinatie met BRABUS Sport Pack (P71)
tritop zwart (enkel voor cabrio) 740 o o o o o o o

tritop rood (enkel voor cabrio) 746       

tritop denim blauw (enkel voor cabrio) 744 l l l l l l l 126 152,46 2,01

tritop java (enkel voor cabrio) 741 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop donkerblauw (enkel voor cabrio) 742 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38



>16

>> Opties
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tritop groen (enkel voor cabrio) 743 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop beige (enkel voor cabrio) 745 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop grijs (enkel voor cabrio) 747 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop donkerbruin (enkel voor cabrio) 748 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38
Exterieur
Panoramadak (met zonnescherm) E22 l o o o o l l 210 254,10 3,35
Enkel op coupé
Sport Pack P27 - l - - - - - 752 909,92 11,99
Enkel op coupé & cabrio 62kW turbo - - l - - - - 903 1.092,63 14,40
Inhoud:
5-spaaks aluminium velgen (code R19)
Vooraan: 175/50 R16 - Achteraan: 215/40 R16
BRABUS sportieve ophanging (-10mm)
Stuurbekrachtiging (V26)
BRABUS Sport Pack P71 - l - o o - - 1.639 1.983,19 26,14
Enkel op coupé & cabrio 62kW turbo - - l o o - - 1.807 2.186,47 28,82
Inhoud:
BRABUS aluminium velgen 'Monoblock VII' met wielkastverbreding (code R50)
Vooraan: 175/50 R16 - Achteraan: 225/35 R17
BRABUS sportieve ophanging (-10mm)
BRABUS sportuitlaat
electric drive design package P77 - - - - - l - 588 711,48 9,38
Enkel op coupé & cabrio electric drive 35kW
Inhoud:
Groene TRIDION veiligheidskooi
Bodypanels in kristalwit 
Interieurkleur: design zwart (code IAH)
15” 9-spaaks aluminium velgen, 'crystal white' afwerking(code R78)
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BRABUS electric style package drive edition design package EB0U - - - - - - l 2.513 3.040,25 40,08
Enkel op coupé & cabrio electric drive 35kW & W22
Inhoud:
Groene TRIDION veiligheidskooi
Bodypanels in kristalwit

Interieurkleur: design zwart (code IAH)

Velgen/Banden
15" 6-spaaks aluminium velgen R67 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Vooraan: 175/55 R15 - Achteraan: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
15" 3-dubbelspaaks aluminium velgen R23 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Vooraan: 175/55 R15 - Achteraan: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
15" 12-spaaks aluminium velgen R24 l - - - - - - 437 528,77 6,97
Vooraan: 155/60 R15 - Achteraan: 175/55 R15 - - l - - - - 80 96,80 1,28
15" 12-spaaks aluminium velgen R72 l - - - - - - 437 528,77 6,97
Vooraan: 155/60 R15 - Achteraan: 175/55 R15 - - l - - l - 80 96,80 1,28
15" 3-dubbelspaaks aluminium velgen R30 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Vooraan: 175/55 R15 - Achteraan: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
15" 3-dubbelspaaks aluminium velgen R31 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Vooraan: 175/55 R15 - Achteraan: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’, zilver afwerking R61 l - - - - - - 630 762,30 10,05
Vooraan: 155/60 R15 - Achteraan: 175/55 R15 - - l - - - - 328 396,88 5,23
BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’, zwarte afwerking R64 l - - - - - 630 762,30 10,33
Vooraan: 155/60 R15 - Achteraan: 175/55 R15 - - l - - - 328 396,88 5,23

>> Opties
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BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’, grijs mat afwerking R65 l - - - - - - 630 762,30 10,05
Vooraan: 155/60 R15 - Achteraan: 175/55 R15 - - l - - - - 328 396,88 5,23
BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’, zwarte afwerking R76 -     - 

Vooraan: 175/50 R16 - Achteraan: 225/35 R17

Enkel op coupé & cabrio 62kW turbo

Enkel in combinatie met BRABUS Sport Pack (P71)

BRABUS aluminium velgen ‘Monoblock VII’, grijs mat afwerking R77 -     - 

Vooraan: 175/50 R16 - Achteraan: 225/35 R17

Enkel op coupé & cabrio 62kW turbo

Enkel in combinatie met BRABUS Sport Pack (P71)
15” 9-spaaks aluminium velgen, 'crystal white' afwerking(code R25) R78 - - l - - l - 80 96,80 1,28
Vooraan 155/60 R15 - Achteraan: 175/55 R15
Incl. met de pack electric drive edition (P77)
Winterbanden in plaats van zomerbanden R28 l - l - - l - 101 122,21 1,61
Enkel in combinatie met banden V: 155 - A: 175 (velgen R48, R25, R24)
Interieur
Lederen zetels (zwart) S37 - l l l o l o 399 482,79 6,36
Enkel in combinatie met zetelsverwarming
Interieurpakket kristalgrijs IBE l l l - - - - 1.000 1.210,00 15,95
Niet in combinatie met armsteun (I50)
Bovenkant dashboard in lederlook (zwart) U09 - l l l o l o 252 304,92 4,02
Armsteun voor de bestuurder (omhoogklapbaar) in lederlook (zwart) I50 l l l l l l o 50 60,50 0,80
Op PASSION, in combinatie met design red of design beige: armsteun in interieurkleur.  
Enkel zwart op BRABUS electric drive
Bijkomende dashboardinstrumenten V31 l o  o o o o 126 152,46 2,01
Horloge en toerenteller

>> Opties
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3-spaaks lederen sportstuur met stuurschakeling I75 - o l o o - - 269 325,49 4,29
3-spaaks lederen sportstuur met peddels voor recuperatie van batterij I79 - - - - - l o 181 219,01 2,89
1) Met incl. snelheidsregelaar (V27) - - - - - 1 - 332 401,72 5,30

- - - - - - 1 151 183,02 2,41

3-spaaks lederen sportstuur, incl. snelheidsregelaar (V27) I47 - - - - - l - 252 304,92 4,02

Sfeerverlichting 876 l l l l l l l 164 198,44 2,62
Audio/Telematica
smart radio 516 l l l l l o o 200 242,00 3,19
RDS radio met AUX-IN & USB
Audio Pack P33 l l l l l - - 400 484,00 6,38
smart Radio (code 516) + Sound System met 2 bijkomende luidsprekers en 1 subwoofer (code C54)
smart navigatiesysteem 527 l l l l l - - 850 1.028,50 13,56
RDS radio, aanraakscherm 6,5", navigatiesysteem, bluetooth, AUX-IN & USB, interface 
iPod, CD/DVD/SD en Sound System (C54) +C54 - - - - - l l 650 786,50 10,37

Surround Sound System C17 l l l l l l l 400 484,00 6,38
4 bijkomende luidsprekers, 1 subwoofer en 1 digitale versterker
Enkel in combinatie met elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels (V21) en 
smart radio (code 516) of smart navigatiesysteem  (code 527)

1 1 1 1 1 1 1 250 302,50 3,99

1) In combinatie met smart navigatiesysteem (527)
Veiligheid
Head/Thorax zijdelingse airbags I53 l l l l o o o 261 315,81 4,16
Pechset (voor lekke band) H19 l l l l l l l 88 106,48 1,40
ISOFIX kinderzit fixatie met TOP TETHER S22 l l l l l l l 67 81,07 1,07
Manuele airbagdeactivatie +S02
LED dagrijlichten 240 l - l - - l - 252 304,92 4,02
Niet in combinatie met mistlampen vooraan (V07) - l - l o - o 168 203,28 2,68

>> Opties
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Functionele/elektrische uitrusting
Boordcomputer C18 l l l l l o o 126 152,46 2,01
Pakket snelheidsregelaar P21 l - - - - - - 416 503,36 6,64
Boordcomputer (C18), 3-spaaks lederen sportstuur (I75) en snelheidsregelaar (V27) l - l - - - - 374 452,54 5,97
Niet beschikbaar op 40kW cdi - l - l l - - 273 330,33 4,35
Comfort Pack P41 l l l l l l l 261 315,81 4,16
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, regensensor, lichtsensor en 'coming home'-
functie
Softouch V11 l l o o o - - 261 315,81 4,16
Volautomatisch schakelprogramma
Elektrische stuurbekrachtiging V26 l l l l l o o 387 468,27 6,17
Airconditioning met automatische temperatuurcontrole I01 l o o o o o o 777 940,17 12,39
Inclusief stof- en pollenfilter
Opbergbox I23 l l l l l l l 25 30,25 0,40
Niet in combinatie met rokerskit (I32)
Rokerskit I32 l l l l l l l 21 25,41 0,33
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels V21 l l l l l l l 160 193,60 2,55
Verwarmde zetels S17 l l l l o l o 218 263,78 3,48
Mistlampen vooraan V07 l o l o - l - 160 193,60 2,55
VV2 alarmsysteem V01 l l l l l l l 252 304,92 4,02
Oplaadkabel "Fast Charge" B34 - - - - - l l 206 249,26 3,29
Enkel in combinatie met 22kW ingebouwde lader (908)
22kW ingebouwde lader 908 - - - - - l l 2.571 3.111,43 41,01
Enkel in combinatie met de oplaadkabel "Fast Charge" (B34)
Waarschuwen voor voetgangers B53 - - - - - l l 151 182,71 2,41
sale&care X06 - - - - - o o

>> Opties

1) Enkel in verbinding met tailor made lakwerk (code W01).
2) Enkel in verbinding met tailor made lakwerk (code W01) en/of  tailor made lederen binnenbekleding (code W02).
3) Enkel in verbinding met tailor made lederen binnenbekleding (code W02).
4) 3-spaaks sportstuurwiel in leder met schakelpeddels aan stuurwiel.
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1) Enkel in verbinding met tailor made lakwerk (code W01).
2) Enkel in verbinding met tailor made lakwerk (code W01) en/of  tailor made lederen binnenbekleding (code W02).
3) Enkel in verbinding met tailor made lederen binnenbekleding (code W02).
4) 3-spaaks sportstuurwiel in leder met schakelpeddels aan stuurwiel.
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BRABUS tailor made
tailor made lakwerk W01 l l l l l - l 2.520 3.049,20 40,19
geindividualiseerde bodypanels (inclusief: zijdelingse onderschorten, bumpers, 
grille, buitenspiegels)
tailor made lederen binnenbekleding W02 l l l l l - l 2.520 3.049,20 40,19
geïndividualiseerde lederen zetels, dashboard, deuren, deur opbergvakken, 
tapijtomranding, armsteun (indien gekozen optie, code I50), klassieke siernaden
tridion tailor made lakwerk W03 l l l l l - l 1.924 2.328,04 30,69
tailor made lakwerk op aluminium velgen 2) W04 l l l l l - l 671 811,91 10,70
Exterieur style pakket + 2) W05 l l l l - - - 755 913,55 12,04
geïndividualiseerd lakwerk op BRABUS spoiler vooraan en zijdelingse onderschorten
Bijkomende optie voor het lakwerk 1) W06 l l l l l - l 419 506,99 6,68
Lakwerk in 3 lagen 
Exterieur verlichtingspakket + 2) W07 l l l l - - - 335 405,35 5,34
BRABUS koplampen in titaangrijs, BRABUS LED 3de remlicht
Geïndividualiseerde siernaden 3) W08 l l l l l - l 209 252,89 3,33
op het middenstuk van de zetels en onderste gedeelte van het dashboard 
Geïndividualiseerd lederen stuurwiel  3) W09 l l l l l - l 209 252,89 3,33
Interieur kleurpakket + 2) W10 l l l l l - l 755 913,55 12,04
Contrasterende sierelementen op basis van een geïndividualiseerde BRABUS-kleur 
op de boordinstrumenten, boomerang, driehoekvormige handgrepen, luidsprekers 
en middenconsole ; zetelstructuur in een geïndividualiseerde kleur
Interieur style pakket + 2) W13 l l l o4) o - - 755 913,55 12,04
BRABUS 3-spakig sportstuurwiel, BRABUS sportpedalen, BRABUS handrem bekleed 
met leder of in aluminium, BRABUS versnellingspook
tailor made basic W11 - l l l - - - 4.109 4.971,89 65,54
omvat: exterieur stijlpakket+ (code W05), tailor made lederen binnenbekleding  
(code W02), geïndividualiseerde siernaden (code W08), interieur kleurpakket+ (code W10) 

>> Opties
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tailor made medium W12 - l l l - - - 6.462 7.819,02 103,07
omvat: tailor made lakwerk (W01), exterieur stijlpakket+ (code W05), tailor made lede-
ren binnenbekleding (code W02), geïndividualiseerde siernaden (code W08), interieur 
kleurpakket + (code W10) 
tailor made large W15 - l l l - - - 7.975 9.649,75 127,20
omvat: tridion tailor made lakwerk (W03), tailor made lakwerk (W01), exterieur stijl-
pakket+ (code W05), tailor made lederen binnenbekleding (code W02), geïndivididuali-
seerde siernaden (code W08), interieur kleurpakket + (code W10) 

>> Opties
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>> Accessoires

p	Bagageruimte	Management	
Systeem	

p	Fietshouder

p	BRABUS	dagrijlichten	
met	LED-technologie

p	smart	cradle	voor	de	iPhone

p	BRABUS	dakspoiler

p	Cd-box	voor	zes	cd’s

p	BRABUS	handremgreep

p	Veiligheidspakket	plus

p	BRABUS	sportuitlaat

p	Bluetooth	handsfree	
carkitsysteem
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>> Accessoires

Prijzen exclusief montage van kracht sinds 09.02.2012.  
Voor montage en compatibiliteit verwijzen we u graag naar uw erkend smart center

Referentie Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW

Interieur
Reps vloermatten (stuur links) A4516801148 25,35 30,67
Velours vloermatten (stuur links) A4516800948 33,50 40,54
Rubber vloermatten (stuur links) A4516800248 28,07 33,96
Brillenvak A4516800152 27,81 33,65
Bekerhouder (stuur links) A4518100370 31,78 38,45
Cd-box voor zes cd’s (stuur links) A4516830075 32,77 39,65
Rokersset A4518100130 20,86 25,24
Rubbermatten opbergvakken (driedelige set) Voorwaarde: linkse besturing. A4519870014 24,83 30,04
Windscherm A4518600074 84,41 102,14
Scheidingsnet plus (incl. bagageruimteafdekking) coupé Niet in combinatie met bagageruimte-

afdekking.
A4518600174 233,51 282,55

Scheidingsnet plus (incl. bagageruimteafdekking) cabrio Niet in combinatie met bagageruimte-
afdekking.

A4518600274 233,51 282,55

Bagageruimteafdekking (scherm met bijpassend net) Niet in combinatie met scheidingsnet plus. A4518100009 97,31 117,75
Bagagebevestiging A0008140035 14,90 18,03
Nettenpakket bagageruimte Niet in combinatie met bagageruimtebak. A4518140007 41,70 50,46
Bagageruimte Management Systeem Niet in combinatie met nettenpakket bagage-

ruimte.
A4518100080		 170,86 206,74

Bagageruimtebak A4518990021 49,66 60,09
Koeltas 12 liters A4518200006 122,60 148,35
Gelijkrichter voor koeltas om koeltas op stopcontact te kunnen aan-

sluiten
A0009820021 54,37 65,79

Multifunctionele box bagageruimte A4548100004 27,81 33,65
Instaplijst Geborsteld aluminium met 'smart'-opschrift A4516800035 33,05 39,99

Exterieur
Beschermhoes A4515800020 103,27 124,96
Chroompakket  A4518970000 273,98 331,52
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>> Accessoires

Mistlampringen verchroomd Voorwaarde: mistlampen af fabriek. A4518260018 84,22 101,91
Spatschermen set, vooraan met smart tekening A4518900078 41,00 49,61
Spatschermen set, achteraan met smart tekening A4518900178 41,00 49,61
Basisdrager voor achterdragersysteem Voorwaarde: kabelset basisdrager. A4518900793 322,74 390,52
Kabelset basisdrager Voorwaarde: basisdrager. A4515400006 112,76 136,44
Fietsdrager Voorwaarde: basisdrager & kabelset 

 basisdrager
A4518400191 43,69 52,86

Fietsdrager tweede fiets Voorwaarde: basisdrager & kabelset 
 basisdrager

A4518900993 73,48 88,91

Skihouder Voorwaarde: basisdrager & kabelset 
 basisdrager

A4518400091 117,32 141,96

Snowboardhouder Voorwaarde: basisdrager & kabelset 
 basisdrager

A4518400291 38,72 46,85

smart art sticker, dessin 1 smart art stickers met verschillende voor-
stellingen en kleuren. Levensduur: 5 jaar; 
mits vakkundig opgebracht, weer verwijder-
baar zonder sporen achter te laten.

A4519890085 254,22 307,61

smart art sticker, dessin 2 A4519890185 254,22 307,61
smart art sticker, dessin 3 A4519890285 254,22 307,61
smart art sticker, dessin 4 A4519890385 254,22 307,61
smart art sticker, dessin 5 A4519890485 254,22 307,61
smart art sticker, dessin 6 A4519890585 254,22 307,61
smart designsticker zilverkleurig A0089893585C96L 98,31 118,96
smart designsticker zwart A0089893585C95L 98,31 118,96
Bodypanel fresh-up diepzwart Voor coupé en cabrio. Voorwaarde:  

bevestigingsmateriaal bodypanel fresh-up.
A4516000026CA7L 903,67 1.093,44

Bodypanel fresh-up kristalwit A4516000026CA8L 903,67 1.093,44
Bodypanel fresh-up felgeel A4516000026CA6L 903,67 1.093,44
Bodypanel fresh-up zilver metallic A4516000026C50L 903,67 1.093,44

Prijzen exclusief montage van kracht sinds 09.02.2012.  
Voor montage en compatibiliteit verwijzen we u graag naar uw erkend smart center

Referentie Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW
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>> Accessoires

Prijzen exclusief montage van kracht sinds 09.02.2012.  
Voor montage en compatibiliteit verwijzen we u graag naar uw erkend smart center

Referentie Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW

Bodypanel fresh-up rood metallic A4516000026CA3L 903,67 1.093,44
Bodypanel fresh-up blauw metallic A4516000026CA9L 903,67 1.093,44
Bodypanel fresh-up rallyrood A4516000026CC0L 903,67 1.093,44
Bodypanel fresh-up grijs metallic A4516000026CC2L 903,67 1.093,44
Bevestigingsmateriaal bodypanel fresh-up A4518900377 100,24 121,29

Audio/telematica
BlueTooth-handsfreesysteem (Frans) met hulpinstrumenten (code V 31 of accessoi-

res) / - enkel met smart radio of smart naviga-
tiesysteem - spraakgestuurde bediening Frans

A4519065300 342,21 414,07

BlueTooth-handsfreesysteem (Engels) met hulpinstrumenten (code V 31 of acces-
soires) / - enkel met smart radio of smart na-
vigatiesysteem - spraakgestuurde bediening 
Engels

A4519065100 342,21 414,07

BlueTooth-handsfreesysteem (Duits) met hulpinstrumenten (code V 31 of acces-
soires) / - enkel met smart radio of smart 
navigatiesysteem - spraakgestuurde bedie-
ning Duits

A4519065000 342,21 414,07

iPod integratie Kit enkel met BlueTooth-handsfreesysteem/ niet 
compatibel met iPhone Gen 1 of 3G 

A4518700196 111,94 135,45

Houder voor BlueTooth-handsfreesysteem voor montage zonder hulpinstrumenten (code 
V31 of accessoires)

A4518200211 9,59 11,60

smart cradle voor de iPhone Maakt van uw iPhone, samen met de smart drive 
application (te downloaden via de Apple Store), 
een multimediale boordcomputer. Aansluiten, 
opladen, telefoneren via micro en luidspre-
ker… en daarnaast andere features, zoals 
zelfs een navigatiesysteem. 

A4518200551 94,88 114,80

smart sound system Voorwaarde: radiovoorbereiding af fabriek, 
smart radio of smart navigatiesysteem

A4518200402 143,96 174,19

Subwoofer Voorwaarde: radiovoorbereiding af fabriek, 
smart radio of smart navigatiesysteem

A4518200202 185,61 224,59
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>> Accessoires

Prijzen exclusief montage van kracht sinds 09.02.2012.  
Voor montage en compatibiliteit verwijzen we u graag naar uw erkend smart center

Referentie Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW

Comfort
Hulpinstrumenten benzine A4515401011 157,89 191,05
Hulpinstrumenten diesel A4515401511 168,40 203,76
Driespaaks lederen sportstuur met stuurschakeling Exclusief softwarevrijschakeling in smart 

center.
A4514600418C73U 531,28 642,85

Tweetonige claxon A4515420620 40,71 49,26
softouch (hardware) Exclusief softwarevrijschakeling in smart 

center.
A4512600209 121,89 147,49

Velgen (zonder banden)
15-inch negenspaaks lichtmetalen velgen, design 2  Set van vier velgen, zonder banden. Vooraan : 

155/60R15 / Achteraan : 175/55R15
A4514000900CA4L 635,55 769,02

15-inch zesspaaks lichtmetalen velgen, design 5 Set van vier velgen, zonder banden. Vooraan : 
175/55R15 / Achteraan :  195/50R15

A4514000002CA4L 769,60 931,22

15-inch twaalfspaaks lichtmetalen velgen, design 1 Set van vier velgen, zonder banden. Vooraan 
:155/60R15 / Achteraan :  175/55R15

A4514000300CA4L 635,55 769,02

15-inch zesspaaks lichtmetalen velgen, design 3 Set van vier velgen, zonder banden. Vooraan 
:175/55R15 / Achteraan :  195/50R15

A4514000500CA4L 706,05 854,32

Wieldop Per stuk. Enkel voor vooraan op 155/60R15 en 
achteraan op 175/55R15

A4514010224C20L 27,81 33,65

Veiligheid
Desactivering airbag passagierzetel Voor het plaatsing van kinderstoel met 

 gordel. Linkse besturing.
A4518601802 43,70 52,88

Veiligheidspakket plus Met gevarenvest, gevarendriehoek,  
EHBO-set, reservelampenbox, ijskrabber, 
paraplu en zaklamp. Met ook extra plaats voor 
bvb. handleiding. Voorwaarde: smart fortwo 
coupé pulse of passion. 

A4518900054 89,37 108,14

Gevarendriehoek A4518900097 11,77 14,24
Gevarenvest B66588201 3,54 4,28
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>> Accessoires

Prijzen exclusief montage van kracht sinds 09.02.2012.  
Voor montage en compatibiliteit verwijzen we u graag naar uw erkend smart center

Referentie Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW

EHBO-set A0008601250 19,86 24,03
Reservelampenbox A4515800110 19,02 23,01
Pechset A4515830005 144,93 175,37
Diefstalbeveiliging lichtmetalen/stalen velgen A0009906007 53,63 64,89
Sneeuwkettingen Alleen voor banden 175/55 R 15 achter. A0015831816 58,59 70,89
Sneeuwkettingen RUD Easy2go Alleen voor banden 175/55 R 15 achter. A0015832816 177,75 215,08

BRABUS
BRABUS frontspoiler grondlak A4518800008 283,62 343,18
BRABUS achterspoiler voor BRABUS sportuiltaat grondlak A4516400809C63L 340,58 412,10
BRABUS achterspoiler voor BRABUS sportuiltaat zwart, nerfstructuur A4516400809C41B 340,58 412,10
BRABUS sportuitlaat benzine 52 kW Voor 52kW en 52 kW MHD /  

Voorwaarde: BRABUS achterspoiler
A4514901581 1.137,94 1.376,91

BRABUS sportuitlaat benzine 62 kW Voorwaarde: BRABUS achterspoiler A4514900981 1.137,94 1.376,91
BRABUS achterdiffusor voor BRABUS sportuitlaat A4516401609 454,48 549,92
BRABUS achterdiffusor voor 52kw met standaarduitlaat A4516401709 454,48 549,92
BRABUS achterdiffusor voor 62kw turbo en 33 kw cdi met 
standaarduitlaat

A4516401509 454,48 549,92

BRABUS side skirts grondlak A4516900025C63L 453,35 548,55
BRABUS verlichtingspakket side skirt A4518200101 339,44 410,72
BRABUS logo voor tankdop A4518170420 45,27 54,78
BRABUS dakspoiler niet voor cabrio A4517900588 225,45 272,79
BRABUS dubbele, extra koplampen Enkel met mistlampen A4518200059 511,44 618,84
BRABUS LED-dagrijlicht chroom A4518202059 454,48 549,92
BRABUS LED-dagrijlicht zwart A4518202159 454,48 549,92
BRABUS derde remlicht met LED-techniek A4519064900 146,94 177,80
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>> Accessoires

Prijzen exclusief montage van kracht sinds 09.02.2012.  
Voor montage en compatibiliteit verwijzen we u graag naar uw erkend smart center

Referentie Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW

BRABUS "Monoblock VII"-pakket (16-/17-inch) Pack van 4 velgen zonder banden  
(vooraan: 175/50R16, achteraan : 225/35R17) 
met BRABUS sportonderstel en wielkastver-
breders  (achter) te schilderen. 
Enkel voor 62 kw  benzine met airconditionning.

A4510003299 2.028,13 2.454,04

BRABUS interieuraccentdelen in carbonlook voor de dashboardinstrumenten, combi- 
instrument, stuurkolomhendel, portiergrepen 
en middenconsole.

A4518900025 340,58 412,10

BRABUS sound system voor smart sound system A4518200702 625,35 756,67
BRABUS driespaaks lederen sportstuur met schackelpedals A4514600603 632,88 765,78
BRABUS bagageruimteverlichting enkel voor Coupé A4518200301 88,73 107,36
BRABUS sportpedalen A4512900024 124,16 150,23
BRABUS sfeerverlichting onderaan het dashboard A4518200201 295,02 356,97
BRABUS velours vloermatten A4516800648 67,21 81,32
BRABUS versnellingspookknop A4512670011 135,55 164,02
BRABUS handremgreep Met leder bekleding A4514200195 176,55 213,63
BRABUS handremgreep In mat aluminium.  

Voor smart modellen vanaf 11 april 2008.
A4514200095CQ9A 135,55 164,02

BRABUS handremgreep In mat aluminium.  
Voor smart modellen tot 11 april 2008.

A4514200112C55U 135,55 164,02
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>> Diensten

Garantie
Op nieuwe wagens: 2 jaar zonder kilometerbeperking, 12 jaar tegen doorroesten van binnenuit.

Onderhoud en herstelling

Snel
Het moderne diagnosesysteem van smart zorgt ervoor dat problemen vlug en zeker gevonden en opgelost worden. Dankzij de modulaire opbouw van de wagen en 
de specifieke smart servicepackages is uw smart dan snel weer op de baan.

Professioneel
De grote efficiëntie van de smart werkplaats wordt gewaarborgd door gekwalificeerde medewerkers, een onbureaucratische werkplaatsorganisatie, 
transparantie in kosten en prijzen, duidelijk gestructureerde processen en het gebruik van de modernste werkplaatstechnologie.

Economisch
Korte verblijfstijd in de werkplaats, lage onderhouds- en reparatiekosten, maximale onderhoudsperioden en ook de voordelige verzekeringstarieven maken 
smart tot een wagen met extreem lage vebruikskosten. Dit werd herhaaldelijk door onafhankelijke deskundigen bevestigd.

smartmove Assistance
U bent in goede handen. Met smartmove Assistance beschikt u over grensoverschrijdende pechassistentie, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. smartmove Assistance is 
twee jaar gratis bij de aankoop van een nieuwe wagen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar uw smart center.

Mercedes-Benz Financial Services
Mercedes-Benz Financial Services biedt u flexibele, voordelige financiële oplossingen. Wij stellen u een volledig gamma producten voor: financiering, financiële 
leasing en renting. Voor elk type voertuig, voor elke klant bouwen we het juiste concept om zijn mobiliteit te garanderen. Dus zeker ook voor u! Voor meer info 
verwijzen wij u graag door naar uw smart center of naar het nummer 02/254 68 11.
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>> Diensten
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smart for you

Het onderhoudscontract ‘smart for you’ biedt de mogelijkheid om voor een periode tot 6 jaar en 120 000 km on-
derhouds- en reparatiekosten te vervangen door een vaste maandelijkse betaling. smart for you is geldig in 18 
europese landen, en kan tot 6 maanden na de aankoop van het voertuig afgesloten worden. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag door naar uw smart center.     

l l l - l l - 29,78 36,03

Aanbevolen maandelijkse prijs voor een contract van 5 jaar met 10 000km/jaar - - - l - - l 35,92 43,46

Jaarlijks onderhevig aan indexering

Aanbevolen		
catalogusprijs

EUR	
EXCL.	BTW

Aanbevolen		
catalogusprijs

EUR	
INCL.	BTW

smart Protection

Na de 2 jaar fabrieksgarantie op uw nieuwe personenwagen, kunt u met smart Protection uw bescherming 
nog enkele jaren verlengen. U bepaalt zelf hoe lang: tot 3 jaar en/of 60.000 km, tot 4 jaar en/of 80.000 km, tot 5 
jaar en/of 100.000 km, of tot 6 jaar en/of 120.000 km. U betaalt hiervoor een éénmalige premie, afhankelijk van 
het model van uw wagen. En alles is inbegrepen: het vervangen van defecte onderdelen en werkuren. Onze 
vakexperts gebruiken enkel originele smart onderdelen en beschikken over de modernste apparatuur. Zo blijft 
uw smart steeds in topvorm.    

smart Protection - tot 3 jaar / max 60.000 Km's l l l l l - - 115,00 139,15
- - - - - l l 230,00 278,30

smart Protection - tot 4 jaar / max 80.000 Km's l l l l l - - 235,00 284,35
- - - - - l l 490,00 592,90

smart Protection - tot 5 jaar / max 100.000 Km's l l l l l - - 375,00 453,75
- - - - - l l 790,00 955,90

smart Protection - tot 6 jaar / max 120.000 Km's l l l l l - - 550,00 665,50
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>> Diensten
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Mercedes-Benz Insurance

Als smart bestuurder kan u ook genieten van Mercedes Insurance. Degelijk verzekerd, zonder vrijstelling,  
tegen een goedkoop tarief.
Voor meer informatie, surf naar www.mercedesinsurance.be of bel 0800/48 800.

Burgelijke aansprakelijkheid + OMNIUM + rechtsbijstand
Jaarlijkse premie gebaseerd op basismodel zonder opties
Jaarlijkse premie als voorbeeld voor een man van 40 jaar wonende te 1840 Londerzeel en met een Bonus-Malus 0
Vrijstelling € 0 (herstelling bij een erkend smart concessiehouder)

l - - - - - - 600,78
- l - - - - - 666,96
- - l - - - - 632,91
- - - l - - - 728,85
- - - - l - - 693,10
- - - - - l - 840,18
- - - - - - l 947,77
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