>> de nieuwe smart

fortwo
Prijzen.

Geldig vanaf 31 juli 2014
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>> smart fortwo
Motoren.
motor/kracht

Uitrusting

52 kW (71pk) benzine
3-cilinder-in-lijn motor
handgeschakelde 5-versnellingsbak
automatisch start/stop-systeem

pure

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

180,79
149,41

11.132,00
9.200,00

* 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.
De aangeduide huurprijzen gelden slechts als inlichting, en gelden onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier en tariefwijzigingen.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel.

Standaard uitvoering pure | 3

>> Standaard uitvoering pure.

Exterieur

Functionaliteit en elektrische
s ystemen

Veiligheid en hulpsystemen

>>bodypanels in unilak black of

>>Buitentemperatuurmeter met

>>esp® – elektronisch stabiliteits-

white
>>Zwart kunststof dak
>>Buitenspiegels generfd (zwart)
>>Radiatorrooster generfd (zwart)
>>38,1-cm (15 inch) stalen velgen
met sierdeksels, met banden
165/65 R15 voor en 185/60 R15
achter
>>Zomerbanden
>>H4-halogeenkoplampen met
geïntegreerd led-dagrijlichten
>>Derde remlicht
>>Knipperlichten wit
>>Deurgrepen generfd (zwart)

vorstwaarschuwing
>>Buitenspiegels handmatig
i nstelbaar
>>Elektrische ruitbediening
>>Comfortruitenwissers met
i ntervalschakeling en
automatische wis-/wasfunctie
>>Ruitenwisser voor achterruit
>>Achterruitverwarming
>>Combi-instrument met
monochroom lcd-display en
boordcomputer
>>Koplamphoogteregeling handmatig
>>Richtingaanwijzers met
comfort-tipschakeling
>>Centrale vergrendeling met
radiografische afstandsbediening
en startblokkering
>>12 V-stekkerdoos met afdekpaneel
in middenconsole

Interieur
>>Dashboard en deurpanelen

 enerfd (zwart) en accentdelen in
g
wit
>>Bekleding stof (zwart)
>>Driespaaks stuurwiel
>>Versnellingspook generfd (zwart)
>>Middenconsole met dubbele
bekerhouder
>>Deurgrepen interieur generfd
(zwart)
>>Opbergvak in voordeuren
>>Dashboardkastje afsluitbaar
>>Interieurverlichting
>>Passagierszetel met doorlaadmogelijkheid (volledig neerklapbare
rugleuning)
>>Sjorogen bagageruimte
>>Zonwering met parkeerkaart
houder

Techniek
>>Handgeschakelde

v ijfversnellingsbak
>>Start-stopsysteem
>>Brandstoftank (35 liter)

programma
>>Antiblokkeersysteem (abs) met

elektronische remkrachtverdeling
>>Zijwindassistent
>>Hill holder (assisteert vertrek op

een helling)
>>Bandenspanningscontrole
>>tridion-veiligheidskooi in black
>>Cruisecontrol met limiter (varia-

bele snelheidsbegrenzing)
>>Airbags voor bestuurder en

passagier
>>Zijdelingse airbags voor bestuur-

der en passagier (gecombineerde
head/thorax airbag)
>>Knieairbag voor bestuurder
>>Driepuntsveiligheidsgordels met
gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer
>>Gordelwaarschuwingssysteem
voor bestuurder en passagier
>>ISOFIX-kinderzitverankering
>>Crashsensor voor activering van
alarmknipperlichtinstallatie
>>drive lock – automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
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>> Gelijke uitrustingen van de uitrustingenslijnen.
passion, prime, proxy en de speciale reeks edition #1.
Exterieur

H4-halogeenkoplampen met
geïntegreerd led-dagrijlichten

Radiatorrooster gespoten

Buitenspiegels in tridion kleur

Middenconsole met schuiflade en
dubbele bekerhouder voor,
enkelvoudige bekerhouder achter

Opbergvak in kofferklep

Interieur

Driespaaks multifunctioneel
s tuurwiel in leder

Functionaliteit en elektrische systemen

Combi-instrument met tft-kleurendisplay en boordcomputer

Elektrische ruitbediening met
comfort functie en obstructie
sensor
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>> Gelijke uitrustingen van de uitrustingenslijnen.
passion, prime, proxy en de speciale reeks edition #1.
Exterieur

Functionaliteit en elektrische
s ystemen

Veiligheid en hulpsystemen

>>Bodypanels in unilak black of

>>Buitentemperatuurmeter met

>>esp® – elektronisch

white
>>Buitenspiegels in tridion kleur
>>Radiatorrooster gespoten
>>Zomerbanden
>>H4-halogeenkoplampen met
geïntegreerd led-dagrijlichten
>>Derde remlicht
>>Knipperlichten wit

vorstwaarschuwing
>>Buitenspiegels handmatig
i nstelbaar
>>Elektrische ruitbediening met
comfort functie en obstructie
sensor
>>Comfortruitenwissers met intervalschakeling en automatische
wis-/wasfunctie
>>Ruitenwisser voor achterruit
>>Achterruitverwarming
>>Combi-instrument met 8,9-cm (3,5
inch) tft-kleurendisplay en
boordcomputer
>>Koplamphoogteregeling handmatig
>>Richtingaanwijzers met
comfort-tipschakeling
>>Centrale vergrendeling met
radiografische afstandsbediening
en startblokkering
>>Onderhoudspaneel afsluitbaar
>>12 V-stekkerdoos met afdekpaneel
in middenconsole

Interieur
>>Dashboard en deurpanelen in stof
>>Driespaaks multifunctioneel stu-

urwiel in leder
>>Versnellingspook in leder (zwart)
>>Middenconsole met schuiflade en

dubbele bekerhouder
>>Deurgrepen interieur in chroom

mat
>>Handgreep passagier
>>Make-up spiegel in zonneklep

voor bestuurder en passagier
>>Brillenvak bestuurder
>>Opbergvak in voordeuren
>>Opbergvak in kofferklep
>>Pompadoertas aan achterzijde

rugleuning bestuurders- en passagierszetel
>>Interieurverlichting
>>Leeslampje voor bestuurder en
passagier
>>Bagageruimteverlichting
>>Passagierszetel met doorlaadmogelijkheid (volledig neerklapbare
rugleuning)
>>Sjorogen bagageruimte

1

Techniek
>>Handgeschakelde

v ijfversnellingsbak
>>Start-stopsysteem
>>Dynamic steering met

s nelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging en variabele
stuuroverbrengingsverhouding
>>Brandstoftank (35 liter)

De kenmerken in bold wijken af van de standaard (pure) (zie p3).

s tabiliteitsprogramma
>>Antiblokkeersysteem (abs) met

elektronische remkrachtverdeling
>>Zijwindassistent
>>Hill holder (assisteert vertrek op

een helling)
>>Bandenspanningscontrole
>>tridion-veiligheidskooi in black
>>Cruisecontrol met limiter

(variabele snelheidsbegrenzing)
>>Airbags voor bestuurder en

voorpassagier
>>Zijdelingse airbags voor

 estuurder en passagier (gecomb
bineerde head/thorax airbag)
>>Knieairbag voor bestuurder
>>Driepuntsveiligheidsgordels met
gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer
>>Gordelwaarschuwingssysteem
voor bestuurder en passagier
>>ISOFIX-kinderzitverankering
>>Crashsensor voor activering van
alarmknipperlichtinstallatie
>>drive lock – automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
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>> Specifieke kenmerken uitrustingslijn pure.

Exterieur

Interieur

>>38,1-cm (15 inch) stalen velgen

>>Dashboard en deurpanelen ge-

met sierdeksels, met banden
165/65 R15 voor en 185/60 R15
achter
>>Zwart kunststof dak
>>Radiatorrooster generfd (zwart)

nerfd (zwart) en accentdelen in wit
>>Bekleding stof (zwart)

pure plus [PA1]
>>Cool&Audio pakket [P31] (zie p13)
>>Dynamic steering met snelheid-

safhankelijke stuurbekrachtiging
en variabele stuuroverbrengingsverhouding [213]

>>38,1-cm (15 inch) achtspaaks

lichtmetalen velgen, zilverkleurig,
met banden 165/65 R15 voor,
185/60 R15 achter [R88]

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

Code
ICPA

pure

PA1

pure plus

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW
-

25,55
21,11

1.573,00
1.300,00

pure (ICPA)

* 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.
De aangeduide huurprijzen gelden slechts als inlichting, en gelden onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier en tariefwijzigingen.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel.

Specifieke kenmerken uitrustingslijn passion | 7

>> Specifieke kenmerken uitrustingslijn passion.

Exterieur

Interieur

>>38,1-cm (15 inch) achtspaaks

>>Dashboard en deurpanelen uitge-

lichtmetalen velgen, zilverkleurig,
met banden 165/65 R15 voor,
185/60 R15 achter
>>Zwart kunststof dak
>>Radiatorrooster in black
>>tridion veiligheidskooi in black

voerd in stof oranje. Accentdelen
in zwart/grijs en zetels bekleed
met stof zwart/oranje
>>Dashboard en deurpanelen in stof
zwart en accentdelen in wit, zetelbekleding in stof zwart/wit

passion plus [PA2]
>>Cool&Audio pakket [P31] (zie p13)
>>LED & sensor pakket [P25] (zie

p11)

>>Automatische afstandsregeling

met zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen [252]

Code

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

ICLA

passion

22,95
18,97

1.413,28
1.168,00

PA2

passion plus

43,23
35,73

2.662,00
2.200,00

passion (ICLA)

38,1-cm (15 inch)
achtspaaks lichtmetalen velgen, zilverkleurig

Dashboard en deurpanelen uitgevoerd in
stof oranje. Accentdelen in zwart/grijs en
zetels bekleed met stof zwart/oranje

Dashboard en deurpanelen in stof zwart en
accentdelen in wit, zetelbekleding in stof
zwart/wit

* 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.
De aangeduide huurprijzen gelden slechts als inlichting, en gelden onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier en tariefwijzigingen.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel.
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>> Specifieke kenmerken uitrustingslijn prime.

Exterieur

Interieur

Functionaliteit en elektrische
systemen

>>38,1-cm (15 inch) vijf-

>>Dashboard en deurpanelen in stof

>>Zetelverwarming voor bestuurder

dubbelspaaks lichtmetalen velgen,
zwart, glanzend, met banden
165/65 R15 voor, 185/60 R15
achter
>>Kunststof dak in zwart
>>Radiatorrooster in black
>>tridion veiligheidskooi in black

zwart en accentdelen in wit
>>Zetelbekleding in zwart leder met
witte siernaden

en passagier

Veiligheid en hulpsystemen
>>Spoorassistent met zicht- en

hoorbare waarschuwingssignalen
prime plus [PA3]
>>Cool&Audio pakket [P31] (zie p13)
>>LED & sensor pakket [P25]

(zie p11)

>>Automatische afstandsregeling

met zicht- en hoorbare
waarschuwingssignalen [252]

Code

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

ICVA

prime

32,86
27,15

2.023,12
1.672,00

PA3

prime plus

55,02
45,47

3.388,00
2.800,00

prime (ICVA)

38,1-cm (15 inch)
vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen,
zwart, glanzend

Dashboard en deurpanelen in stof zwart en
accentdelen in wit en zetelbekleding in
zwart leder met witte siernaden

Zetelverwarming
voor bestuurder en
passagier

Spoorassistent met
zicht- en hoorbare
waarschuwingssignalen

* 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.
De aangeduide huurprijzen gelden slechts als inlichting, en gelden onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier en tariefwijzigingen.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel.
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>> Specifieke kenmerken uitrustingslijn proxy.

Exterieur

Interieur

Veiligheid en hulpsystemen

>>40,6-cm (16 inch) vijf-

>>Dashboard en deurpanelen deuren

>>Spoorassistent met zicht- en

dubbelspaaks lichtmetalen velgen,
zwart, glanzend, met banden
185/55 R16 voor, 205/45 R16
achter
>>Panoramadak met zonwering1
>>Radiatorrooster in white2
>>tridion-veiligheidskooi in white2

in stof blauw en accentdelen in wit
>>Zetelbekleding in lederlook/stof
wit/blauw

Cool&Audio pakket

Sport pakket 3

>>Kenmerken (zie p11)

>>Kenmerken (zie p9)

hoorbare waarschuwingssignalen

proxy plus [PA4]
>>LED & sensor pakket [P25]

(zie p11)

>>Automatische afstandsregeling

met zicht- en hoorbare
waarschuwingssignalen [252]

Code

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

ICTA

proxy

55,98
46,27

3.447,29
2.849,00

PA4

proxy plus

62,88
51,97

3.872,00
3.200,00

proxy (ICTA)

40,6-cm (16 inch)
vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen,
zwart, glanzend

Dashboard en deurpanelen in stof blauw en
accentdelen in wit en zetelbekleding in
lederlook/stof wit/blauw

Cool & Audio-pakket

Sport-pakket:
multifunctioneel
sportstuur in leder

Vast dak in zwart mogelijk als optie.
Alternatief in black of cool silver zonder extra kost.
Het sport pakket standaard op de proxy lijn heeft andere alluminium velgen (details sport pakket zie p9).			
* 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. De aangeduide huurprijzen gelden slechts als inlichting, en gelden onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier en
tariefwijzigingen. Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel.
1
2
3
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>> Specifieke kenmerken edition #1.

Exterieur

Sport pakket

Cool&Audio pakket

>>Exclusieve tridion-kleur lava

>>40,6-cm (16 inch) 8Y-spaaks

>>smart audiosysteem met aux-/

orange of als optie cool silver
(metallic)
>>Bodypanels in white
>>Panoramadak
>>Radiatorrooster in white
>>Buitenspiegels in tridion-kleur
>>edition #1 label op de B-stijl

lichtmetalen velgen, zwart, met
banden 185/50 R16 voor, 205/45
R16 achter
>>10 mm verlaagd sportonderstel
>>Uitlaat met verchroomd
uitlaatsierstuk
>>Driespaaks multifunctioneel
sportstuur in leder
>>Sportpedalen geborsteld roestvrij
staal met rubbernoppen

usb-aansluiting, Bluetooth®aansluiting met handenvrije
bediening, audio streaming en
smart cross connect app voor iOS
en Android1,2
>>Airconditioning met automatische
temperatuurregeling

Interieur
>>Dashboard en deurpanelen deuren

in stof oranje en accentdelen in
black/grey en zetelbekleding in
stof black/orange
>>Exclusive edition#1 vloermatten

edition #1 plus [PA5]
>>LED & sensor pakket [P25] (zie

p11)

met zicht- en hoorbare
waarschuwingssignalen [252]

2
3
*

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

Code

Speciaal model 3

P88

edition #1

51,11
42,24

3.147,21
2.601,00

PA5

edition #1 plus

55,02
45,47

3.388,00
2.800,00

edition #1

1

>>Automatische afstandsregeling

40,6-cm (16 inch) 8Y-spaaks
lichtmetalen velgen, zwart, met
banden 185/50 R16 voor, 205/45 R16
achter

Mogelijk als extra optie: digitale radio voor DAB, DAB+ en DMB standaard [C04].
De meeste Android smartphones zijn mogelijk, indien vragen check smart.com/connect.
Mogelijke keuze voor extra opties.
Zie pagina 2.
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>> Opties.
Pakketten.

Code
P70

Optiepakketten

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

pure

passion

prime

–







9,49
7,84

584,43
483,00

LED & sensor pakket
>>H4-halogeenkoplampen
met welcome-functie,
geïntegreerde leddagrijlichten en ledachterlichten
>>Mistlampen
>>Licht- en regensensor

–







8,43
6,97

519,09
429,00

Comfort pakket









4,46
3,69

274,67
227,00

Sportpakket
>> 40,6-cm (16 inch) 8Y-spaaks

lichtmetalen velgen, zwart,
met banden 185/50 R16
voor, 205/45 R16 achter1
>> 10 mm verlaagd
sportonderstel
>> Uitlaat met verchroomd
uitlaatsierstuk
>> Driespaaks
multifunctioneel sportstuur
in leder
>> Sportpedalen geborsteld
roestvrij staal met
rubbernoppen
P25

P74

>> Zetelverwarming voor be-

stuurder en passagier
>> Stuurkolom in hoogte ver-

stelbaar
>> Buitenspiegels elektrisch

verstel- en verwarmbaar

1

*

Bij de proxy uitvoering gaat het om 40,6-cm (16 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart, glanzend, met
banden 185/50 R16 voor, 205/45 R16 achter [R91]
Zie pagina 2.




–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.
Pakketten.
Sport pakket [P70]

40,6-cm (16 inch) 8Y-spaaks
lichtmetalen velgen, zwart, met
banden 185/50 R16 voor, 205/45 R16
achter

Driespaaks multifunctioneel
sportstuur in leder

Sportpedalen geborsteld roestvrij
staal met rubbernoppen

Led-achterlichten

Licht- en regensensor

LED & sensor pakket [P25]

H4-halogeenkoplampen met welcomefunctie, geïntegreerde leddagrijlichten

Cool&Media pakket [P26]

smart Media-System 17,8-cm (7
inch) multi-touch tft-display

Cool&Audio pakket (P31)

Airconditioning met automatische
temperatuurregeling

Cool&Audio pakket met
airconditioning en mart AudioSystem
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>> Opties.
Pakketten.

Code
P31

Optiepakketten
Cool&Audio pakket
>>smart Audio-System met

pure

passion

prime







–





Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

18,16
15,01

1.118,04
924,00

28,08
23,21

1.729,09
1.429,00

11,06
9,14

681,23
563,00



AUX-/USB-aansluiting,
Bluetooth®-aansluiting
met handenvrije
bediening, audio
streaming en smart cross
connect app voor iOS en
Android [537] 1,2
>>Airconditioning met
automatische
temperatuurregeling en
actieve koolstoffilter [I01]
P26

Cool&Media pakket 3
>>smart Media-System 17,8cm (7 inch) multi-touch
tft-display, AUX-/USBaansluiting
(middenconsole),
spraakbediening,
Bluetooth®-aansluiting
met handenvrije
bediening, audio
streaming,
navigatiesysteem met 3
jaar LIVE services [535]
>>Airconditioning met
automatische
temperatuurregeling en
actieve koolstoffilter [I01]

Mogelijk als extra optie: digitale radio voor DAB, DAB+ en DMB standaard [C04].
De meeste Android smartphones zijn mogelijk, indien vragen check smart.com/connect.
Enkel mogelijk in combinatie met electrische spiegels [V21].
* Zie pagina 2.

1
2
3






–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.
Exterieur.
Bodypanels

black
[ECAO]

white
[EAZO]

cool silver
(metallic) [EDAO]

hazel brown
(metallic) [EBBO]

lava orange
(metallic) [EDBO]

midnight blue
(metallic) [EDDO]

moon white (matt)
[EDEO]

titania grey (matt)
(metallic) [EAIO]

white
[EN3U]

cool silver
(metallic) [EN2U]

white
[4U3]

cool silver
(metallic) [4U4]

tridion veiligheidskooi

black
[EN1U]
Radiatorrooster

black
[4U2]
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>> Opties.
Exterieur.

Code

Exterieur

pure

passion

prime

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

Bodypanels
ECAO

black









–

–

EAZO

white









–

–

EDAO

cool silver (metallic)









5,95
4,92

366,63
303,00

EBBO

hazel brown (metallic)









5,95
4,92

366,63
303,00

EDBO

lava orange (metallic)









5,95
4,92

366,63
303,00

EDDO

midnight blue (metallic)









5,95
4,92

366,63
303,00

EDEO

moon white (matt)









8,25
6,82

508,20
420,00

EAIO

titania grey (matt)









8,25
6,82

508,20
420,00

tridion veiligheidskooi
EN1U

black (solid colour)









–

–

EN3U

white (solid colour)









4,13
3,41

254,10
210,00

EN2U

cool silver (metallic)









4,13
3,41

254,10
210,00



–

–

–

–

–

Radiatorrooster

1
2
*

4U5

grained (black)

4U2

black (solid colour)

–







–

–

4U3

white (solid colour)

–







0,98
0,81

60,50
50,00

4U4

cool silver (metallic)1

–







0,98
0,81

60,50
50,00

E22

Panoramadak 2









5,78
4,77

355,74
294,00

E23

Zwart kunststofdak









–
–

–
–

V07

Mistlampen vooraan









3,14
2,60

193,60
160,00

1

Enkel in combinatie met bodypanels of tridion veiligheidskooi in dezelfde kleur.
Inclusief brillenvak bestuurder en handgreep voor passagier.
Zie pagina 2.




–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.
Aanbevolen kleurencombinaties.		

Voor een harmonieuze look kiest u best de kleur van het radiatorrooster in dezelfde kleur als die van de bodypanels.
Indien u een andere kleur kiest voor de bodypanels, stem de kleur van het radiatorrooster af op die van de tridion
veiligheidskooi.

tridion

black (solid colour)

white (solid colour)

cool silver (metallic)

black
(solid colour)







white
(solid colour)







cool silver
(metallic)







hazel brown
(metallic)







lava orange
(metallic)







midnight blue
(metallic)







moon white
(matt)







titania grey
(matt)







bodypanels

 Aanbevolen
 Minder aanbevolen
 Niet aanbevolen
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>> Opties.
Aanbevolen kleurencombinaties.				

pure
Interieur Dashboard en
deurpanelen
generfd (zwart) en
accentdelen in wit,
bekleding stof
(zwart)
bodypanels

passion

prime

proxy

Dashboard en
deurpanelen
u itgevoerd in stof
oranje.
Accentdelen in
zwart/grijs en
zetels bekleed met
stof zwart/oranje

Dashboard en
deurpanelen in
stof zwart en
accentdelen in wit,
zetelbekleding in
stof zwart/wit

Dashboard en
deurpanelen in
stof zwart en
accentdelen in wit,
zetelbekleding in
leder zwart met
witte siernaden

Dashboard en
deurpanelen in
stof blauw en
accentdelen in wit
en zetelbekleding
in lederlook/stof
wit/blauw

black
(solid colour)











white
(solid colour)











cool silver
(metallic)











hazel brown
(metallic)











lava orange
(metallic)











midnight blue
(metallic)











moon white
(matt)











titania grey
(matt)











 Aanbevolen
 Minder aanbevolen
 Niet aanbevolen
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>> Opties.
Velgen/banden.
Aluminium velgen
38,1cm (15“)

38,1-cm (15 inch)
achtspaaks
l ichtmetalen
velgen,
z ilverkleurig, met
banden 165/65 R15
voor, 185/60 R15
achter [R88]

Stalen velgen

38,1-cm (15 inch)
vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen, zwart, glanzend, met banden
165/65 R15 voor,
185/60 R15 achter
[R87]

Aluminium velgen
40,6cm (16“)

40,6-cm (16 inch)
vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen
velgen, zwart,
glanzend, met
banden 185/50 R16
voor, 205/45 R16
achter [R91]1

40,6-cm (16 inch)
8Y-spaaks
l ichtmetalen
velgen, zwart, met
banden 185/50 R16
voor, 205/45 R16
achter [R95]1

38,1-cm (15 inch)
achtspaaks lichtmetalen velgen,
zwart, glanzend,
met banden 165/65
R15 voor, 185/60
R15 achter [R86]

38,1-cm (15 inch)
stalen velgen met
sierdeksels, met
banden 165/65 R15
voor en 185/60 R15
achter [R83]
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>> Opties.
Velgen/banden.

Code

Exterieur

pure

passion

prime

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

–

–

7,84
6,48

482,79
399,00

1,57
1,30

96,80
80,00

–

–

9,41
7,78

579,59
479,00

1,57
1,30

96,80
80,00

1,57
1,30

96,80
80,00

9,41
7,78

579,59
479,00

–

–

1,57
1,30

96,80
80,00

–

–

–

–



1,57
1,30

96,80
80,00

Aluminium velgen
R88

R87

R86

R91

R95

38,1-cm (15 inch) achtspaaks
lichtmetalen velgen,
z ilverkleurig, met banden
165/65 R15 voor, 185/60 R15
achter
38,1-cm (15 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen
velgen, zwart, glanzend, met
banden 165/65 R15 voor,
185/60 R15 achter
38,1-cm (15 inch) achtspaaks
lichtmetalen velgen, zwart,
glanzend, met banden 165/65
R15 voor, 185/60 R15 achter



–





–







–



40,6-cm (16 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen
velgen, zwart, glanzend, met
banden 185/50 R16 voor,
205/45 R16 achter1

–

40,6-cm (16 inch) 8Y-spaaks
lichtmetalen velgen, zwart,
met banden 185/50 R16 voor,
205/45 R16 achter1

–










Stalen velgen

1
2

*

R83

38,1-cm (15 inch) stalen
velgen met sierdeksels, met
banden 165/65 R15 voor en
185/60 R15 achter



–

–

–

0,83
0,68

50,82
42,00

R28

Winterbanden 2







–

1,98
1,64

122,21
101,00

Enkel in combinatie met Sport pakket [P70].
Niet in combinatie met 40,6-cm (16 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen [R91], 40,6-cm (16 inch) 8Y-spaaks
aluminium velgen [R95].
Zie pagina 2.




–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.
Interieur en functionaliteit en elektrische systemen.

Code

Interieur

10U

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

pure

passion

prime

Zetelbekleding in lederlook
zwart



–

–

–

1,98
1,64

122,21
101,00

I40

Vloermatten velours, zwart









0,65
0,54

39,93
33,00

I63

Dashboardkastje afsluitbaar









-

-

723

Bagageafdekking









-

-

877

Sfeerverlichting met indirecte verlichting van de
voordeuren, beenruimtes
voor, dashboardkastje en
middenconsole (enkel in combinatie met klok/toerenteller
[V31])

–







2,48
2,05

152,46
126,00

Functionaliteit en elektrische systemen
I01

Airconditioning met
automatische temperatuurregeling en actieve
koolstoffilter









15,27
12,62

940,17
777,00

873

Zetelverwarming voor
bestuurder en passagier









4,28
3,54

263,78
218,00

V21

Buitenspiegels elektrisch
verstel- en verwarmbaar









3,14
2,60

193,60
160,00

V31

Cockpitklok en toerenteller









2,48
2,05

152,46
126,00

I32

Asbak en
s igarettenaansteker









0,41
0,34

25,41
21,00




–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.
Techniek, infotainment, navigatie en communicatie.

Code

Techniek

213

915

Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

pure

passion

prime

Dynamic steering met snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en variabele
stuuroverbrengings
verhouding









8,10
6,69

498,52
412,00

Brandstoftank (35 liter)









-

-

Infotainment, navigatie en communicatie

1
2
3

*

C04

Digitale radio (DAB) voor de
standaards DAB, DAB+ en
DMB1









4,95
4,09

304,92
252,00

810

JBL Soundsystem 2 met
achtkanaals DSP-versterker,
vermogen 320 W, 12 hoog
vermogen-luidsprekers met
uitneembare subwoofer in
bagageruimte

–







9,00
7,44

554,18
458,00

C08

Radiovooruitrusting met
twee luidsprekers, antenne
en 1-DIN-schacht









-

-

C67

Smartphonehouder voor
smart Audio Systeem 3









1,65
1,36

101,64
84,00

Enkel in combinatie met Cool&Audio pakket [P31] of Cool&Media pakket [P26].
Enkel in combinatie met elektrische spiegels [V21]. Niet in combinatie met readyspace seats [S33].
Enkel in combinatie met Cool&Audio pakket [P31]. In combinatie met de smart cross connet app wordt uw smart
Audio systeem een multimedia module met navigatie en nog veel meer andere functies. De smart cross connect
app is compatibel voor de meeste smartphones, indien vragen check smart.com/connect.
Zie pagina 2.




–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.
Veiligheid en hulpsystemen.
Maandelijkse huur* EUR
incl. 21% BTW
excl. BTW
proxy

Prijs in EUR
incl. 21% BTW
excl. 21% BTW

Code

Veiligheid en hulpsystemen

pure

passion

prime

252

Automatische
afstandsregeling met zichten hoorbare
waarschuwingssignalen
(enkel in combinatie met
Direct-Steer [213])









4,13
3,41

254,10
210,00

V19

Anti-diefstalsysteem met bewaking deuren en onderhoudspaneel,onderhoudspaneel afsluitbaar









4,95
4,09

304,92
252,00

220

Parkeerhulp achterzijde









4,95
4,09

304,92
252,00

218

Achteruitrijcamera (enkel in
combinatie met Cool&Media
pakket [P26])

–







5,70
4,71

350,90
290,00

682

Brandblusapparaat in
beenruimte









-

-

B51

Pechset met compressor en
bandenreparatieset









1,73
1,43

106,48
88,00

238

Spoorassistent met zicht- en
hoorbare waarschuwingssignalen









6,27
5,18

385,99
319,00

H12

EHBO-set









-

-

H11

Gevarendriehoek









-

-




–

optie met meerprijs
optie zonder meerprijs
standaard
niet verkrijgbaar
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>> Opties.

Opties

JBL Soundsystem2 met achtkanaals
DSP-versterker, vermogen 320 W, 12
hoogvermogen-luidsprekers met
uitneembare subwoofer in bagageruimte [810]

Achteruitrijcamera [218]

Dashboardkastje afsluitbaar [I63]

Cockpitklok en toerenteller [V31]

Sfeerverlichting met indirecte verlichting van de voordeuren, beenruimtes voor, dashboardkastje en
middenconsole [877]

Smartphonehouder voor smart Audio
Systeem [C67]
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>> Technische gegevens.

52 kW met start/stop-systeem
Motor
Cilinderinhoud in cm 3
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min1
Max. koppel in Nm bij t/min1
Boring x slag in mm
Compressieverhouding
Turbodrukregeling
Topsnelheid in km/u 2
Acceleratie 0 – 100 km/u in s
Aandrijvind
Transmissie
Consommation de carburant en l/100 km :
Cycle urbain 3
Cycle urbain 3
Cycle mixte3
Brandstof
Uitlaatgasreiniging/emissienorm
CO2-emissie(gecombineerd) in g/km 3
Remmen/rijdynamische systemen
Velgen/banden (voor; achter)
pure, passion, prime
Velgen/banden (voor; achter) proxy, edition #1
Lengte/breedte/hoogte in mm
Spoorbreedte (voor/achter) in mm 4
Wielbasis in mm
Draaicirkel in m
Leeggewicht/laadvermogen in kg 5
Toegestaan totaalgewicht in kg
Bagageruimtevolume in l 6
Tankinhoud/waarvan reserve in l
Onderhoudsinterval 7
Garantie in jaren

1
2
3

4
5

6
7

3-cilinder-in-lijn motor
999
52 (71)/6000
91/2850
72,2 x 81,3
10,51
benzine-inspuiting
151
14,9
achterwielaandrijving
handgeschakelde 5-versnellingsbak
4,9
3,7
4,1
euro ongelood
3-wegkatalysator/Euro 6
93
esp®, abs, dichte schijfremmen voor, trommelremmen achter
5,0 J x 15//165/65 R 15; 5,5 J x 15 185//60 R 15
6,0 J x 16//185/45 R 16; 6,5 J x 16//205/50 R 16
2695/1663/1555
1469/1430
1873
6,95
880/270
1150
260-350
28/5,0
20000km/1jaar
2

Opgaven met betrekking tot nominaal vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie.
Elektronisch begrensd.
De opgegeven waarden werden gemeten volgens EU-verordening 715/2007 in de huidige versie. Volgens richtlijn 1999/94/EU in de huidige versie: De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijkingvan de verschillende voertuigtypen.
Met basisbanden 165/65 R15 voor en 185/60 R15 achter.
Opgaven volgens 92/21/EU in de versie 95/48/EU; massa in rijklare toestand, brandstoftank voor 90 % gevuld, met bestuurder, 68 kg, en bagage, 7 kg voor modellen met
standaarduitrusting. Opties en accessoires zorgen voor hogere waarden, waardoor het laadvermogen overeenkomstig wordt verlaagd.
Opgaven volgens richtlijn 70/156/EU in de versie 2000/40/EU.
Afhankelijk van hetgeen eerder wordt bereikt. Indicatie door middel van onderhoudsintervalindicatie. Er dient elke 20.000 km of 1x per jaar een ’olieverversingsbeurt plus’
te worden uitgevoerd.
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>> Financiële diensten.
Het kan erg verstandig zijn om iets ongewoons te doen.
Met een smart kies je voor een uitzonderlijke auto. En voor heel veel flexibiliteit – vooral in combinatie met onze financiële dienstverlening. Zo neem je met onze verschillende financiële oplossingen snel en slim plaats achter het stuur van
je smart. En onze verzekeringsproducten zorgen ervoor dat je altijd optimaal gedekt bent.
Wilt u weten welke financiële oplossing het best bij u past?
Neem contact op met uw smart-Benz Partner of bel naar 02 254 68 91. Ons gespecialiseerd team staat ten allen tijde ter
beschikking om u te informeren of een offerte op maat te maken.

>> Verzekering.
Een investering om te beschermen.
De weg heeft veel verrassingen in petto: onvoorzichtige bestuurders, slechte wegen, een moment van onoplettendheid...
U kunt maar beter op alles voorbereid zijn. Uw voertuig vormt immers een aanzienlijke investering. Hoe meer we deze
preventief kunnen beschermen, hoe beter.
Wij bieden u een topservice aan die volledig aan uw verwachtingen beantwoordt.
Oordeel zelf: geen enkele vrijstelling bij herstelling in een Erkend Servicepunt smart, bijstand bij ongeval of pech
24u/24 in België en heel Europa. Daarbovenop bieden wij u ook de Total Serenity dekking aan, die u de integrale terugbetaling van de cataloguswaarde van uw smart garandeert bij totaalverlies of diefstal binnen de 24 maanden na de
eerste inverkeersstelling.
Duidelijke en snelle antwoorden op al uw vragen via één enkel telefoonnummer maken de service helemaal compleet.
Overtuigd? Aarzel niet om een offerte op uw maat aan te vragen op 0800/48 800 of op www.mercedesbenzinsurance.be.
Zo’n aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding heeft u vast nog nooit eerder gezien.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV
Tollaan 68
1200 Brussel
BTW BE 0405.816.821 RPR Bruxelles.
Mercedes-Benz Insurance is de commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V Verzekeringen cvba –
Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058 – Koningsstraat 151 1210 Brussel.
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>> Vernieuwende financiële oplossingen op maat.

Na een grondige analyse van uw behoeften in functie van uw persoonlijke situatie en het gewenste gebruik van uw
voertuig, stellen wij u - hetzij als particulier of professioneel gebruiker - een aangepaste financiële oplossing voor.

Financiële oplossingen voor particulieren
Financiering*
Een eenvoudige formule die zijn waarde reeds bewezen
heeft.
U bepaalt de looptijd van de financiering in functie van uw
budget en wettelijke bepalingen.
PLUS3**
Een formule die u toelaat om het bedrag van uw
maandelijkse afbetaling te verminderen.
PLUS3 biedt u een lage maandelijkse aflossing dankzij de
minimum gegarandeerde overnamewaarde. Daardoor
betaalt u enkel het gebruik van uw smart. Dus niks te
veel !
U geniet van een maximale flexibiliteit op het einde van uw
PLUS3 :
1. of u geeft uw smart terug.
2. of u betaalt de minimum gegarandeerde
overnamewaarde.
3. of u herfinanciert de gegarandeerde minimum
overnamewaarde.

Financiële oplossingen voor professionelen
Leasing
De meest gekende formule voor professionelen.
U least uw voertuig voor een bepaalde periode en geniet
op het einde van het contract van een aankoopoptie (15 %
maximum). Teneinde van een maximale service te genieten
kan de leasing afgesloten worden met bijkomende diensten
zoals verzekering, onderhoud, banden…
Huur op lange termijn
Een steeds gewaarborgde mobiliteit.
U beschikt over uw voertuig in de grootst mogelijke
gemoedsrust. In de maandelijkse huurprijs zijn alle
diensten inbegrepen: financiële huur, B.A. verzekering en
Omnium, onderhoud en herstellingen, banden, taksen,
vervangwagen… Kortom, u kan ten volle genieten van uw
smart.
Renting
Uw mobiliteit op maat.
De renting is een vorm van huur «op maat» waarbij
verschillende diensten als optie worden aangeboden. Op
het einde van het contract is een koopaanbod mogelijk.
Kredietvorm:
*lening op afbetaling
**lening op afbetaling met verhoogde laatste
maandaflossing
*/**
Onder voorbehoud van aanvaarding van het
kredietdossier.
Kredietgever : AlphaCredit n.v. Ravensteinstraat, 60/15 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0445.781.316
Let op, geld lenen kost ook geld.
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>> Diensten.

Garantie
Op nieuwe wagens: 2 jaar garantie zonder
kilometerbeperking, alsook 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 serviceprogramma‘s is uw smart dan snel
weer op de baan.
Professioneel
De grote efficiëntie van de smart werkplaats wordt
gewaarborgd door gekwalificeerde medewerkers, een
onbureaucratische werplaatsorganisatie, 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, redelijke onderhoudsintervallen en ook
de voordelige verzekeringstarieven maken van smart een
econonomisch aantrekkelijke wagen.

smart road Assistance
Elke nieuwe smart Fortwo en Forfour (type 453) is voorzien
van het smart road assistance mobiliteitspakket, met een
dekking tot maximaal 30 jaar. Uw smart center informeert
u graag over de voorwaarden en de dekking van smart
road assistance.

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.

Advance - Kies voor een langdurige bescherming.

52kW

Aanbevolen
catalogusprijs
EUR excl. BTW

Aanbevolen
catalogusprijs
EUR incl. BTW

Met het serviceprogramma Advance verlengt u de garantieperiode van
uw smart : tot 4 jaar en/of 150.000 km, tot 5 jaar en/of 175.000 km, of tot
6 jaar en/of 200.000 km. Al die tijd blijven onderdelen en uurloon bij
een technisch probleem gedekt.				
Advance - tot 4 jaar / max 150.000 km's



396,69

480,00

Advance - tot 5 jaar / max 175.000 km's



595,04

720,00

Advance - tot 6 jaar / max 200.000 km's



736,05

890,62



12,40

15,00



24,79

30,00

Compact - Schakel een onderhoudsversnelling hoger.
Met het Compact serviceprogramma voegt u alle onderhoudselementen
toe aan uw smart. Dit basisprogramma dekt alle door de constructeur
voorgeschreven onderhoudsbeurten van uw smart. Zo zorgt u ervoor
dat uw smart vanaf zijn eerste tot en met zijn laatste dag tijdig en optimaal onderhouden wordt door de persoon die uw wagen het best kent: uw
smart center. En dit voor een vast maandbedrag dat zo miniem is dat u
amper merkt dat u het betaalt.				
Aanbevolen maandelijkse prijs voor een contract van 4 jaar met
15.000km/jaar

Excellent - Verzorg uw service tot in de pluspuntjes.
Met het all-in Excellent serviceprogramma beschermt u uw wagen maximaal en kiest u voor totale gemoedsrust. Dit complete serviceprogramma dekt niet alleen het onderhoud van uw smart, maar ook de vervanging van de meeste slijtageonderdelen én eventuele herstellingskosten.
Doordat we enkel originele smart onderdelen gebruiken, blijft uw wagen
authentiek – net zo veilig en betrouwbaar als op de eerste dag. Dankzij
een vast maandelijks bedrag blijven uw smart en uw budget ook na een
onderhoud of herstelling perfect op koers.			
Aanbevolen maandelijkse prijs voor een contract van 4 jaar met
15.000km/jaar
Jaarlijks onderhevig aan indexering
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>> Notities.
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>> Notities.
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>> Notities.

smart.com

Onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse wijzigingen
V.U. Julie Engelborghs - Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV - Tollaan 68 - 1200 Brussel - Uitgave 08/2014 - RPR Brussel, BTW BE 0419 .946.355

smart - a brand of Daimler.

