
 

Wereldpremière smart “citybeam edition” en Belgische première voor 
de smart “fourjoy” 

smart op het 92ste Autosalon van Brussel  
 

Brussel, 14 januari 2013. smart is aanwezig op het 92ste Autosalon van 

Brussel met tien voertuigen en twee elektrische fietsen. Dit jaar 

mocht het merk smart vijftien kaarsjes uitblazen en dat wordt gevierd 

op het Autosalon van Brussel met een bijzondere Belgische 

verjaardagseditie. Daarnaast beleef de smart “citybeam edition” haar 

wereldpremière in Brussel en krijgt de smart “fourjoy” een 

prominente plaats op de stand. Laatst genoemd is een conceptauto, 

die de basis vormt van de nieuwe vierzitter die eind dit jaar op de 

markt komt,  samen met de nieuwe smart fortwo. smart huist tussen 14 

en 26 januari 2014 in Paleis 7 en stelt de volgende voertuigen en 

fietsen tentoon: 

 

>> smart ebike 

>> smart cabrio BRABUS electric drive 

>> smart coupé “pure edition” 

>> smart coupé (pulse version) 

>> smart BoConcept coupé electric drive  

>> smart citybeam (wereldpremière) 

>> smart cabrio “15th anniversary” edition (speciale belgische editie) 

>> smart “forjeremy” 

>> smart cabrio tailormade 
>> smart “fourjoy” (concept car) 
 
 
>> smart ebike 
Met de smart ebike breidt smart als pionier van de lokaal emissievrije 

elektrische mobiliteit haar gamma elektrische producten uit. De smart 

ebike is ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met de befaamde 

Duitse e-bikeconstructeur GRACE. De elektrische fiets is een Pedelec 

concept (Pedal Electric Cycle), dus een 100% hybride tweewieler: de 

Press Information 
 

smart – a Daimler brand 

 

 
14 januari 2014 

 

Céline Monbrun 

Corporate Communication Coordinator 

& Press Relations smart 

+32 2 724 12 83 

celine.monbrun@daimler.com 

 

www.media.mercedes-benz.be 

www.media.daimler.com 

 

 

mailto:celine.monbrun@daimler.com
http://www.media.mercedes-benz.be/
http://www.media.daimler.com/


 

Page 2 elektrische motor treedt in werking van zodra de fietser de trappers 

in beweging zet. Deze haalt een maximale snelheid van 25km/u en heeft 

een actieradius van 100 kilometer. De smart ebike is verkrijgbaar in 

kristalwit of donkergrijs.  

 

Prijs: vanaf 2.890,00 euro inclusief BTW. Salonactie: 2.345, 00 euro 

inclusief BTW. 

 

 

>> smart electric drive 

Met de smart fortwo electric drive kunnen smart klanten nog meer 

genieten achter het stuur van een aantrekkelijk geprijsd voertuig in 

het vertrouwde compacte formaat – coupé of cabriolet. Het 

belangrijkste kenmerk waarmee hij zich van zijn broertjes met 

conventionele motoren onderscheidt, is dat hij tijdens het rijden geen 

enkel vorm van emissie produceert. Met zijn 55 kW sterke 

elektromotor accelereert de smart fortwo electric drive van 0 naar 

60km/u in 4,8 seconden, terwijl de topsnelheid van 125km/u garant 

staat voor een onaangetast rijplezier. Dankzij de 17,6 kWh sterke 

batterij kan de stedelijke tweezitter zo’n 145 kilometer ver geraken, 

en dat zonder de minste uitlaatgassen. Het sale&care model maakt de 

overstap naar elektrische mobiliteit erg aantrekkelijk: de klant kan de 

wagen integraal kopen of opteren voor een interessante 

financierings- of leaseformule voor het voertuig en ervoor kiezen om 

de batterij te huren tegen een maandelijkse vergoeding. De smart 

electric drive is beschikbaar voor zowel bedrijven als particulieren.   

 

Prijs: De smart electric drive inclusief batterij is verkrijgbaar vanaf 

24.079 euro inclusief BTW. Met de formule Sale&Care – u koopt het 

voertuig en huurt de batterij – is de smart electric drive verkrijgbaar 

vanaf 15.900 euro exclusief BTW of 19.239 euro inclusief BTW. De huur 

van de batterij bedraagt 65 euro per maand inclusief BTW. Salonactie: 

een klantvoordeel van 1.789, 00 euro inclusief BTW op de prijs van het 

gekozen voertuig.  

 

 



 

Page 3 >> smart BRABUS electric drive  

Nuluitstoot met maximaal rijplezier: de smart BRABUS electric drive 

bewijst dat de allermodernste stadsmobiliteit gecombineerd kan 

worden met pit, handelbaarheid en een sportieve look. De elektrische 

motor is gebaseerd op de moderne aandrijftechnologie van de nieuwe 

smart fortwo electric drive en levert een vermogen van 60 kW. De 

smart BRABUS electric drive levert een een maximum koppel van 135 

Nm. De sportophanging van de BRABUS draagt bij aan het rijplezier 

doordat de wagen zo’n tien millimeter dichter bij het asfalt ligt. Het 

sportieve karakter wordt ondersteund door een speciale, bijhorende 

BRABUS-sound die wordt gegenereerd door een soundmodule. Op de 

smart BRABUS electric drive is een BRABUS-sportstuur met 

schakeltoesten aan het stuur standaard. De recuperatie van de 

remenergie kan worden geregeld met behulp van de shift paddles. De 

smart BRABUS electric drive haalt een maximumsnelheid van 145 km/u 

en heeft een actieradius van ongeveer 140 kilometer. 

 

Prijs:  De smart BRABUS electric drive inclusief batterij is 

verkrijgbaar vanaf 25.300 euro exclusief BTW of 30.613 euro inclusief 

BTW (coupé). Met de formule Sale&Care – u koopt het voertuig en huurt 

de batterij – is de smart electric drive verkrijgbaar vanaf 21.300 euro 

exclusief BTW of 25.773 euro inclusief BTW. De huur van de batterij 

bedraagt 65 euro per maand inclusief BTW.  

 

 

>> smart “pure edition” 

Een nieuw aanbod met een lage instapprijs gecreëerd onder de naam 

“pure edition”. Deze editie is ook beschikbaar met een pure edition 

Pack. Dit omvat airco, radio en aluminium velgen en dit voor de 

aantrekkelijke prijs van 1.210 euro inclusief BTW.  

 

Prijs: vanaf 8.765 euro inclusief BTW (enkel beschikbaar als coupé 

45kW). 

 

 

 



 

Page 4 >> smart “BoConcept edition” 

smart en Boconcept, de Deense specialist in stedelijke 

interieurdesign, hebben hun expertise op het vlak van ‘vorm’ en 

‘functionaliteit’ verenigd. De designteams van beide merken 

creëerden samen een collectie meubelen en accessoires en een smart 

fortwo cabrio. Met dat designproces wilden ze het beste van 

verschillende productwerelden combineren: het uitnodigende comfort 

en de warme, persoonlijke toets van de eigen woning enerzijds en de 

vitaliteit en de snelheid van het stadsleven anderzijds. De ‘smart 

fortwo BoConcept’ en de’ smartville collection’ waren het resultaat van 

de samenwerking. De beperkte reeks kan vanaf nu worden besteld als 

coupé en cabriolet. Hij is naar keuze verkrijgbaar als electric drive 

(55 kW) of als benzine met  52 kW of  62 kW.  

 

Prijs: vanaf 12.950 euro inclusief BTW 

 

 

>> smart “citybeam edition” 

De nieuwste ‘special edition’ van smart maakt zich op om de stad te 

veroveren. Met zijn grijs antraciet, zilver metaalkleur of light blue 

metalic laat deze smart fortwo niemand onberoerd. Het messcherp 

design van de 3-dubbel spaaks lichtmetalen velgen geeft de smart 

citybeam een zeer sportieve uitstraling die bijna futuristisch oogt. De 

koplampen met titanium achtergrondkleur maken de high-tec look 

compleet. Dit snedige design wordt ook in het interieur doorgetrokken 

waar kristalgrijze accenten en stikels contrasteren met de strakke 

zwarte boventoon. Bovendien biedt het panoramische dak natuurlijk 

verlichting terwijl de airco voor optimale verluchting zorgt. Met zijn 

strakke, zwarte interieur met kristalgrijze toetsen wekt deze smart 

fortwo citybeam zowat ieders verwondering.  

 

Prijs: vanaf 14.580,50 euro inclusief BTW. Salonactie: 12.950 euro 

inclusief BTW.  
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>> smart “15th anniversary edition” 
Goed nieuws, want smart bestaat vijftien jaar. En dat wordt gevierd 

met een bijzondere Belgische verjaardagseditie met vijf exclusieve 

kleuren. Zo is de smart fortwo tijdelijk beschikbaar in het stijlvolle 

Daytonna Blue , Imola Grey, Orange Mat, Burgundy Red en Britisch 

Racing green. Klanten kunnen bovendien kiezen uit drie verschillende 

tridionkleuren: zwart, wit of grijs. Kortom, vijftien verschillende 

kleurcombinatiemogelijkheden zijn hier dus mogelijk. Deze speciale 

reeks is beschikbaar in coupé en in cabrio en dit in alle motorisaties.  

 

Prijs: de prijs voor dit voertuig is afhankelijk van het gekozen model. 

Daarbij komt op een pure versie een meerprijs van 544,50 euro 

inclusief BTW voor de gekozen kleur.  Op een passion of pulse 

uitvoering is de meerprijs voor de gekozen kleur 726 euro inclusief 

BTW.  

 

 

>> smart “forjeremy” 
Tussen Jeremy Scott, de internationale bekende modeontwerper en de 

smart fortwo was het liefde op het eerste gezicht. Die ontmoeting 

onder hoogspanning leidde tot een absoluut fascinerende smart 

fortwo. De smart “forjeremy” kreeg vleugels, het handelsmerk van de 

bekende Amerikaanse modeontwerper. De ‘smart fortwo edition by 

Jeremy Scott’ is een coupé die naar keuze wordt aangedreven door de 

electric drive-motor zonder lokale emissies, de electric drive 

BRABUS-motor of de krachtige BRABUS-motor met 75 kW. Elk model 

wordt geassembleerd door smart-BRABUS GmbH volgens het 

productieproces op maat. De oplage is beperkt tot 200 exemplaren. 

 

Prijs: vanaf 33.000 euro inclusief BTW. 

 

 

 



 

Page 6 >> smart BRABUS tailor made: een op maat gemaakte smart… 

smart biedt een dienst aan, die een antwoord moet geven op de wensen 

van alle klanten die met een aan hun eigen smaak aangepaste smart 

fortwo willen rijden. Het basisprincipe van het tailor made-programma 

luidt: ‘niets is onmogelijk’.  

Prijs: op aanvraag.  

 

 

>> smart fourjoy (concept car) 

Pure levensvreugde voor de stad – binnenkort ook voor vier. Ook 

auto’s met meer dan twee plaatsen kunnen perfect aansluiten bij de 

merkervaring van smart: dat bewijst de smart fourjoy. Deze stijlstudie 

heeft alle typische eigenschappen van een smart en belichaamt als 

geen ander het pure, zorgeloze genieten van het stadsleven. Deze 

concept car erfde vele genen van de oorspronkelijke smart. De smart 

fourjoy is het perfecte uithangbord voor de designfilosofie van smart, 

die vandaag een nieuw tijdperk binnen treedt. Voor het eerst tonen we 

in België het toekomstige sportieve vierzitskarakter van de nieuwe 

smartfamilie. Het typische smartsilhouet, de scherpe lijnen en stijl en 

de verdere ontwikkeling van het smart-gezicht maken deze stijlstudie 

nu al tot een modern designicoon. De compacte vierzitter blikt vooruit 

op een nieuwe smart-generatie die in het najaar aan het grote publiek 

zal worden voorgesteld. 

 

 

>> Dertien smart fortwo electric drive versterken vloot Brussels 

autodeelsysteem ‘Zen Car’ 

Zen Car ziet haar vloot uitgebreid met maar liefst dertien smart fortwo 

electric drive. Daarmee kan het autodeelsysteem dat exclusief 

elektrische voertuigen aanbiedt – zowel aan particulieren als aan 

bedrijven - haar aanbod verruimen. De samenwerking tussen beide 

partijen ligt voor de hand. smart bracht met haar innovatieve concept 

van de tweezitter in 1998 een revolutie teweeg op het vlak van 

stedelijke mobiliteit. Met de elektrische versie gaat ze nog een stap 

verder en verzoent ze mobiliteit en ecologie.  Meer informatie over 

Zen Car is terug te vinden op www.zencar.eu.  
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>> smart op “The Eco Test Track” 

Febiac voorziet ook dit jaar een piste voor elektrische voertuigen. Het 

grote publiek kan hier onder andere proefrijden met de smart electric 

drive (coupé en cabrio). Deze piste bevindt zich in hall 2. 

 

 

>> Europcar  

Alle smart klanten krijgen bij Europcar een korting van 20%. Europcar 

verhuurt wagens aan zowel particulieren als bedrijven. Hiermee wil 

smart haar klanten de kans geven om wanneer ze een groter voertuig 

nodig hebben, dit via Europcar aan een voordeliger tarief te huren. 

 

 

>> Contactpersoon: 

Céline Monbrun 

Corporate Communication Coordinator & Press Relations smart  

02 724 12 83 

celine.monbrun@daimler.com 

 
 
>> Mediasite: 
Meer informatie over smart kan u steeds terugvinden op:  
www.media.mercedes-benz.be 
www.media.daimler.com 
www.smartbelgium.be 
www.smart.com 
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