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 >> Nieuwe energie voor de stad.
smart electric drive.
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Dat smart veel durf, ideeën en innovaties heeft, bewijst 
het merk steeds weer, bijvoorbeeld met de smart fortwo. 
De nieuwe als ultracompacte stadsauto ontworpen smart 
fortwo electric drive vormt hét antwoord op de uitdagin-
gen van moderne stedelijke mobiliteit. De smart electric 
drive is vrijwel geluidloos en lokaal emissievrij – en hij 
staat niet alleen! De fortwo, forfour en fortwo cabrio - 
smart biedt als enige autofabrikant zijn gehele modellen-
gamma ook met elektrische aandrijving aan. Innovatieve 
ideeën, sensoren en digitale componenten, bekend uit 
hogere voertuigklassen, maken van de nieuwe generatie 
electric drive meer dan zomaar een auto met elektrische 
aandrijving: mobiliteitsoplossingen voor de stad die meer 
rijplezier opleveren dan ooit.
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Specifieke kenmerken

Opschrift ‘electric drive’ aan de 
voorzijde

Stekker met in tridionkleur gelakt 
deksel

electric drive Design pakket [P77]

Opschrift ‘electric drive’ aan de achterzijdeelectric drive-logo op de tridion veiligheidskooi

Dashboardinstrument (accustatus 
en weergave stroomverbruik)

 >> smart electric drive.
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 >> smart electric drive.
De prijzen.

1 Consumentenadviesprijs incl. geadviseerde kosten rijklaar maken € 625, recyclingbijdrage € 40,00, recyclingbijdrage lithium-ion-accu 2018 €130, leges aanvraag kente-

ken € 39, leges tenaamstelling kenteken € 6,06.
2 Optie.
3 Tot acht jaar of 100.000 km. Kijk voor de voorwaarden in het onderhoudsboekje (accucertificaat).
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Motor/pure
Netto cat.prijs  

(€) excl. BTW
BTW (€) 

21% BPM (€)
Fiscale 

waarde (€)
Cons.advies- 

prijs1 (€)

fortwo electric drive 18.867 3.962 0 22.829 23.669

Elektromotor (60 kW/ 
82 pk)2, 4,6 kW boordlader,  
17,6 kWh hoogspannings- 
accu met accucertificaat)3

cabrio electric drive 21.655 4.548 0 26.203 27.043

Elektromotor (60 kW/ 
82 pk)2, 4,6 kW boordlader,  
17,6 kW hoogspannings- 
accu met accucertificaat3

forfour electric drive 19.182 4.028 0 23.210 24.050

Elektromotor (60 kW/ 
82 pk)2, 4,6 kW boordlader,  
17,6 kWh hoogspannings- 
accu met accucertificaat3

Uitrustingslijnen Code
Netto cat.prijs 

excl. BTW
BTW 
21% BPM

Cons.prijs 
incl. BTW/BPM

fortwo ed passion ICLA 1.180 248 0 1.428

fortwo ed perfect ICDA 1.432 301 0 1.733

fortwo ed prime ICVA 1.684 354 0 2.038

fortwo cabrio ed passion ICLA 1.180 248 0 1.428

fortwo cabrio ed perfect ICDA 1.432 301 0 1.733

fortwo cabrio ed prime ICVA 1.684 354 0 2.038

forfour ed passion ICLA 1.180 248 0 1.428

forfour ed perfect ICDA 1.432 301 0 1.733

forfour ed prime ICVA 1.819 382 0 2.201

Alle prijzen gelden vanaf 2 januari 2018 voor de standaarduitvoering van modeljaar 808. 

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.



Cool & Audio pakket met aircondi- 
tioning met automatische tempera- 
tuurregeling en smart Audio- 
System

Exterieur

 > Opschrift ‘electric drive’ aan de 
voorzijde, achterzijde en electric 
drive-logo op de tridion veilig-
heidskooi

 > bodypanels/carrosserie in unilak
 > tridion veiligheidskooi in black
 > Buitenspiegels generfd (zwart)
 > Grille generfd (zwart)
 > 38,1 cm (15 inch) stalen velgen met 
banden 165/65 R15 voor, 185/60 
R15 achter

 > H4-halogeenkoplampen met 
geïntegreerde led-dagrijverlich-
ting

 > Derde remlicht met led-techniek
 > Richtingaanwijzers in wit
 > Portiergrepen generfd (zwart)

Interieur

 > Dashboard generfd zwart, accent-
delen in wit, portieren in stof zwart 
(fortwo) of generfd zwart (forfour)

 > Stoelbekleding in stof zwart  
(forfour: portieren generfd zwart)

 > Driespaaks stuurwiel
 > Versnellingshendelknop in leder 
zwart

 > Middenconsole met schuiflade en 
dubbele bekerhouder voor, enkel-
voudige bekerhouder achter

 > Oplaadkabeltas
 > Portiergrepen interieur generfd 
(zwart)

 > Portiervakken voor
 > Dashboardkastje open
 > Interieurverlichting 
 > Stoelleuning passagier horizontaal 
neerklapbaar (doorlaadmogelijk-
heid)

 > Zonneklep voor de bestuurder (met 
parkeerkaarthouder) en passagier

Functies/elektrische systemen

 > Cool & Audio pakket1 met aircondi- 
tioning met autom. temperatuur- 
regeling en smart Audio-System

 > Dashboardinstrument (oplaad- 
toestand en vermogen accu)

 > Buitentemperatuurmeter met 
vorstwaarschuwing

 > Buitenspiegels handmatig  
verstelbaar

 > Comfortruitenwissers met inter-
valschakeling en automatische 
wis-/wasfunctie

 > Achterruitwisser met interval-
schakeling en automatische wis-/
wasfunctie

 > Achterruit verwarmd
 > Combi-instrument met monochroom 
lcd-display en boordcomputer

 > Koplamphoogteregeling handmatig
 > Richtingaanwijzers met comfort- 
tipschakeling

 > Centrale vergrendeling met radio-
grafische afstandsbediening, opti-
sche sluitmelding en startblokke-
ring

 > 12V-aansluiting met afdekpaneel in 
de middenconsole

 > Serviceklep

 >> Standaardrusting.
smart electric drive.
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Sensor voor de actieve rem- 
assistent

smart control, website met toegang 
tot oplaadstatus, actieradius en 
voertuigfuncties3

 >> Standaardrusting.
smart electric drive.
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1 Niet in combinatie met JBL Sound system.
2 Tot acht jaar of 100.000 km. Kijk voor de voorwaarden in het onderhoudsboekje (accucertificaat).
3 Niet in combinatie met fortwo cabrio.
4 Tot drie jaar na activering gratis te gebruiken, daarna individueel te verlengen.

Techniek

 > 4,6 kW boordlader
 > 17,6 kWh hoogspanningsaccu  
inclusief accucertificaat2

 > Elektrische stuurbekrachtiging
 > Oplaadkabel voor wallbox en open-
baar oplaadstation 5 m, glad, naar 
keuze voor stopcontact 4 m, spiraal 
(landspecifiek), inclusief oplaad-
kabeltas

Veiligheid en assistentiesystemen

 > esp® – elektronisch stabiliteits-
programma

 > abs – antiblokkeersysteem met 
elektronische remkrachtverdeling

 > Actieve remassistent
 > Zijwindassistent
 > hill start assist
 > Bandenspanningscontrolesysteem
 > tridion veiligheidskooi
 > Cruisecontrol met limiter  
(variabele snelheidsbegrenzing)

 > Airbag voor de bestuurder en  
passagier

 > Sidebag voor de bestuurder en 
passagier (gecombineerde head-/
thoraxbag)

 > Kneebag voor de bestuurder
 > Windowbags3

 > Driepuntsveiligheidsgordels met 
gordelspanner en gordelkracht- 
begrenzer

 > Gordelwaarschuwingssysteem voor 
de bestuurder en passagier

 > Crashsensor om noodknipperlicht-  
installatie te activeren

 > drive lock – automatische centrale 
vergrendeling van de portieren 
tijdens het rijden

 > Buitenspiegel met asferisch gebo-
gen spiegelgas aan bestuurders-
zijde

 > smart road assistance
 > smart control, website met toegang 
tot oplaadstatus, actieradius en 
voertuigfuncties4 



Exterieur

 > fortwo: kunststofdak met stoffen 
buitenbekleding in zwart

 > fortwo cabrio: stoffen tritop kap in 
black (volledig automatisch) elek-
trisch met verwarmde glazen ach-
terruit en interieurhemel in grijs

 > fortwo cabrio: afneembare zijbal-
ken in tridionkleur

Interieur

 > fortwo: brillenvak voor de bestuur-
der en passagier

 > fortwo cabrio: zonneklep met  
make-up spiegel voor de bestuur-
der en passagier

 > fortwo cabrio: opbergvak voor de 
zijbalken in de achterklep

Functies/elektrische systemen

 > fortwo: achterruitwisser met in-
tervalschakeling en automatische 
wis-/wasfunctie 

 > fortwo: achterruit verwarmd
 > fortwo cabrio: op afstand ontgren-
delbare kap via de comfortsleutel 
met drie knoppen

 > fortwo en fortwo cabrio: enkelvou-
dige elektrische ruitbediening

Veiligheid

 > fortwo: windowbags
 > fortwo cabrio: headbag
 > fortwo en fortwo cabrio:  
i-Size-kinderzitverankering op de 
passagiersstoel met handmatige 
uitschakeling airbag

Specifieke kenmerken.
smart fortwo en fortwo cabrio.
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Exterieur

 > Kunststofdak in tridionkleur
 > 85°-achterportieren
 > Achterzijruiten handmatig uitstel-
baar

Interieur

 > Achterbankleuning neerklapbaar, 
niet gedeeld

 > Portiervakken achter
 > Bagageruimteafdekking
 > Sjorgen in de bagageruimte
 > Bagageruimteverlichting
 > Zonneklep van de bestuurder (met 
parkeerkaarthouder) en voorpas-
sagier

Functies/elektrische systemen

 > Elektrische ruitbediening
 > Achterruitwisser met interval-
schakeling en automatische wis-/
wasfunctie 

 > Achterruit verwarmd

Veiligheid

 > Veiligheidsgordel in hoogte  
verstelbaar voor de bestuurder en 
voorpassagier

 > Weergave gordelstatus achter in 
de dakconsole

 > i-Size-kinderzitverankering  
achter

 > Windowbags

smart forfour.



1 Buitenspiegels generfd (zwart) in combinatie met passion en tridion in black.
2 Portiergrepen generfd (zwart) in combinatie met passion en carrosserie in black.
3 Standaard bij forfour.

Exterieur

 > Buitenspiegels in tridionkleur1

 > Grille gelakt
 > Lichtmetalen velgen
 > Portiergrepen gelakt (forfour)2

Interieur

 > Dashboard in stof
 > Driespaaks multifunctioneel 
stuurwiel in leder met applicatie in 
antraciet

 > Portiergrepen interieur in mat-
chroom

 > Leeslampje voor de bestuurder en 
passagier

 > Bagageruimteverlichting3

 > Zonneklep met make-up spiegel 
voor de bestuurder en passagier

 > Opbergvak in de achterklep  
(fortwo)

 > Achterbankleuning neerklapbaar, 
50:50 gedeeld (forfour)

 > Pompadoertas aan de rugleuning 
van de bestuurders- en voorpas-
sagiersstoel (forfour)

Functies/elektrische systemen

 > Combi-instrument met 8,9 cm (3,5 
inch) TFT-kleurendisplay en 
boordcomputer

 > Serviceklep afsluitbaar
 > Inklapbare sleutel met afstands- 
bediening, tweede sleutel met  
vaste baard

 > Elektrische ruitbediening inclusief 
comfortbediening en beknellings-
beveiliging (forfour)

Techniek

 > Radarondersteunde recuperatie

 >> Aanvullende kenmerken van de uitrustingslijnen.
passion, perfect en prime.
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pure [ICPA]

perfect [ICDA]

passion [ICLA] 

 >> Overzicht interieur.
pure en uitrustingslijnen.
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prime [ICVA]

[50U] [50U/01U]

[56U]/[07U]

[58U] 58U/08U]

[56U] [56U/25U]

[51U]/[02U] [52U]/[03U]



Stoelbekleding in stof zwart/oranje 
met siernaden in oranje [02U]3

Stoelbekleding in stof zwart met 
siernaden in grijs [07U]3

Stoelbekleding in stof zwart/wit met 
siernaden in wit [03U]3

Dashboard en portieren in stof 
oranje, accentdelen in zwart/grijs 
[51U]

Naar keuze: dashboard en portieren 
in stof zwart, accentdelen in zwart/
grijs [56U]

Naar keuze: dashboard en portieren 
in stof zwart, accentdelen in wit 
[52U]

38,1 cm (15 inch) achtspaaks licht-
metalen velgen, zilver [R88]

>> Uitrustingslijn passion.
Specifieke kenmerken.
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1 Niet in combinatie met fortwo cabrio.
2 Buitenspiegels generfd (zwart) in combinatie met tridion veiligheidskooi in black.
3 Afgebeeld is de achterbank van de forfour.

passion [ICLA]

Exterieur
 > 38,1 cm (15 inch) achtspaaks licht-
metalen velgen, zilver, met banden 
165/65 R15 v., 185/60 R15 a. [R88]

 > Kunststofdak met stoffen buiten-
bekleding in zwart (fortwo)/kunst-
stofdak in tridionkleur (forfour)1

 > Grille in black
 > tridion veiligheidskooi in black
 > Buitenspiegels in tridionkleur2

Interieur
 > Dashboard en portieren in stof 
oranje, accentdelen in zwart/grijs, 
stoelbekleding in stof zwart/oranje 
met siernaden in oranje

 > Naar keuze: dashboard en portie-
ren in stof zwart, accentdelen in 
wit, stoelbekleding in stof zwart/
wit met siernaden in wit

 > Naar keuze: dashboard en portie-
ren in stof zwart, accentdelen in 
zwart/grijs, stoelbekleding in stof 
zwart met siernaden in grijs



Stoelbekleding in lederlook/stof 
zwart/bruin met siernaden in bruin

Dashboard en … … portieren in stof bruin, sierdelen in hoogglanzend zwart, luchtuitstroom-
openingen in grijs

1 Niet in combiantie met fortwo cabrio.

perfect [ICDA]

Exterieur
 > 38,1 cm (15 inch) vierspaaks licht-
metalen velgen, zwart en glans- 
gedraaid, met banden 165/65 R15 
voor, 185/60 R15 achter [R32]

 > Kunststofdak met buitenbekleding 
in stof zwart (fortwo)1/kunststofdak 
in tridionkleur (forfour)

 > Grille in black
 > tridion veiligheidskooi in black
 > Buitenspiegels in tridionkleur

Interieur
 > Dashboard en portieren in stof 
bruin, accentdelen in hoog- 
glanzend zwart, luchtuitstroom- 
openingen in grijs, stoelbekleding 
in lederlook/stof zwart/bruin met 
siernaden in bruin

 > Pompadoertas aan de rugleuning 
van de bestuurder en passagier

Specifieke kenmerken forfour
 > Voorbereiding voor tablethouder 
aan de rugleuning van de bestuur-
ders- en voorpassagiersstoel

>> Uitrustingslijn perfect.
Specifieke kenmerken.
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Stoelbekleding in leder zwart met 
siernaden in grijs [25U]

Stoelverwarming voor de bestuur-
der en passagier [873]

Dashboard en … … portieren in stof zwart, accentdelen in zwart/grijs met siernaden in grijs 
[56U]

>> Uitrustingslijn prime.
Specifieke kenmerken.
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1 Niet in combinatie met fortwo cabrio.

prime [ICVA]

Exterieur
 > 38,1 cm (15 inch) vijf-dubbel- 
spaaks lichtmetalen velgen, zwart 
en glansgedraaid, met banden 
165/65 R15 v., 185/60 R15 a. [R87]

 > Kunststofdak met bekleding in stof 
zwart (fortwo)/kunststofdak in  
tridionkleur (forfour)1

 > Grille in black
 > tridion veiligheidskooi in black
 > Buitenspiegels in tridionkleur

Interieur
 > Dashboard en portieren in stof 
zwart, accentdelen in zwart/grijs,  
stoelbekleding in leder zwart met 
siernaden in grijs

 > Pompadoertas aan de rugleuning 
van de bestuurders- en passa-
giersstoel

Functies/elektrische systemen
 > Stoelverwarming voor de bestuur-
der en passagier

Specifieke kenmerken forfour
 > Voorbereiding voor tablethouder 
aan de rugleuning van de bestuur-
ders- en voorpassagiersstoel



greenflash edition1

Accentdelen in electric green BRABUS handremgreep met electric 
drive-logo

greenflash edition

Dashboardinstrument met sierdelen 
in electric green

 >> Speciaal model greenflash edition.
smart fortwo en smart cabrio.
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 >> Speciaal model edition greenflash.
De prijzen.

1 Het speciale model edition greenflash wordt gebouwd in een gelimiteerde oplage.
1 De exterieur- en interieuruitrustingen worden via code W90 besteld. Niet in combinatie met smart forfour.

edition greenflash1 Code
Netto cat.prijs 

excl. BTW
BTW 
21% BPM

Cons.prijs 
incl. BTW/BPM

fortwo ed. greenflash passion P90+W90 23.636 4.964 0 28.600

fortwo ed. greenflash prime P90+W90 24.140 5.069 0 29.209

cabrio ed. greenflash passion P90+W90 26.424 5.549 0 31.973

cabrio ed. greenflash prime P90+W90 26.928 5.655 0 32.583

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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Kenmerken van de edition greenflash [P90]1

Exterieur2

 > Exterieur Style pakket: BRABUS 
frontspoiler, dorpelverbreders, 
achterdiffusor in glanzend zwart 
met accentdelen in electric green

 > BRABUS dakspoiler in zwart met 
BRABUS derde remlicht in rook-
glaslook

 > 40,6 cm (16 inch) BRABUS licht- 
metalen Monoblock VIII velgen (in-
clusief BRABUS wieldoppen), zwart 
met velgrand in electric green, met 
banden 185/50 R16 voor, 205/45 
R16 achter [R60]

 > Buitenspiegels in electric green
 > Opschrift ‘greenflash’ in de 
spiegeldriehoeken

 > Opschrift ‘electric drive’ aan de 
voorzijde, achterzijde en electric 
drive-logo op de tridion veilig-
heidskooi in electric green

 > bodypanels in black
 > tridion veiligheidskooi in black
 > Grille in black
 > Kunststofdak met buitenbekleding 
in stof zwart

 > Stoffen tritop kap in black (cabrio)

Interieur2

 > Interieur Style pakket: BRABUS 
versnellingshendelknop met  
electric drive-logo in electric 
green, BRABUS handremgreep in 
aluminium, BRABUS pedalen, BRA-
BUS instaplijsten

 > Interieur Color pakket: accent- 
delen combi-instrument, dash- 
boardinstrument en luchtuit- 
stroomopeningen in electric green

De edition greenflash is naar keuze leverbaar in combinatie met de uitrustingslijn passion of prime, als smart fortwo of 
smart fortwo cabrio.

passion [ICLA]
 > Bekleding in stof zwart met siernaden in grijs [07U]
 > Dashboard en portieren in stof zwart, accentdelen in zwart/grijs [56U]

prime [ICVA]
 > Bekleding in leder zwart met siernaden in grijs [25U]
 > Dashboard en portieren in stof zwart, accentdelen in zwart/grijs [56U]

Voor de overige uitrustingen van de uitrustingslijnen, zie pagina 12-13.
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 >> Uitrustingspakketten.
Opties.

Opties | 19

40,6 cm (16 inch) acht-Y-spaaks 
lichtmetalen velgen, wit [R96]

40,6 cm (16 inch) acht-Y-spaaks 
lichtmetalen velgen, zwart [R95]

Oplaadkabel voor stopcontact [B48] Oplaadkabel voor wallbox en open-
baar oplaadstation [B49]

electric drive Design pakket [P77]1, 2

Multifunctioneel stuurwiel  
verwarmd

stoelverwarming voor (bij forfour 
ook achter) en …

bodypanels/carrosserie in black of white met tridion veiligheidskooi en  
buitenspiegels in electric green

uitgebreide interieurisolatie

Winter Pakket [U14]3

Oplaadkabel Pakket [P53]



 >> Uitrustingspakketten.
Opties.

1 Niet in combinatie met speciaal model edition greenflash (fortwo/cabrio).
2 Niet in combinatie met passion dashboard en portieren in stof oranje, accentdelen in zwart/grijs [51U],  bekle-

ding in stof zwart/oranje met siernaden in oranje [02U].
3 Alleen in combinatie met passion, perfect of prime.
4 Aanvullend op de standaard oplaadkabel naar keuze (voor stopcontact of voor wallbox en openbaar oplaadstati-

on) krijgt u bij het Oplaadkabel pakket de passende tweede kabel.
5 Prijs electric drive Design pakket [P77] in combinatie met Urban Style pakket [P07] of Sleek Style pakket [P70].

Code Uitrustingspakketten pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

P77 electric drive Design  
pakket1, 2

U – – – 1008 212 1220

 > tridion veiligheidskooi in  
electric green [EN7]

– U1 – – 672 141 813

 > Buitenspiegels in tridion- 
kleur

– – U U 605 127 732

 > bodypanels/carrosserie in  
white met grille in white en 40,6 
cm (16 inch) acht-Y-spaaks 
lichtmetalen velgen, wit [R96] 
met banden 185/50 R16 voor en 
205/45 R16 achter [R96]

– U5 U5 U5 294 62 356

 > Naar keuze: bodypanels/ 
carrosserie in black met grille 
in black en 40,6 cm (16 inch) 
acht-Y-spaaks lichtmetalen vel-
gen, zwart [R95] met banden 
185/50 R16 voor en 205/45 R16 
achter [R95]

U14 Winter pakket (fortwo)2 – U U – 294 62 356

– – – U 118 25 143

 > Multifunctioneel stuurwiel  
verwarmd [443] 

 > Stoelverwarming voor de  
bestuurder en passagier [873] 

 > Uitgebreide interieurisolatie  

Winter pakket (forfour)2 – U U – 487 102 589

– – – U 294 62 356

 > Multifunctioneel stuurwiel  
verwarmd [443] 

 > Stoelverwarming voor de  
bestuurder, voorpassagier en 
achter [873]

 > Uitgebreide interieurisolatie 

P53 Oplaadkabel pakket4 U U U U 252 53 305

 > Oplaadkabel voor stopcontact 
[B48] en oplaadkabel voor  
wallbox en openbaar laad- 
station [B49] 
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U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



Driespaaks multifunctioneel sport-
stuur in leder met siernaden in 
grijs

Sportpedalen in geborsteld rvs met 
rubbernoppen

H4-halogeenkoplampen met  
welcome-functie, geïntegreerd  
dagrijlicht als led-lichtstrook

Led-achterlichten

Wielkasten met opschrift ‘smart’ 
[E84]

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

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

Aanvullende uitrustingen Sleek Style pakket [P70] en Urban Style pakket [P07]

 >> Uitrustingspakketten.
Opties.
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Sleek Style pakket [P70] Urban Style pakket [P07]



 >> Uitrustingspakketten.
Opties.

1 Niet in combinatie met Urban Style Package [P07].
2 Niet in combinatie met speciaal model edition greenflash (fortwo).
3 Niet in combinatie met Winter pakket [U14].
4 Niet in combinatie met Sleek Style Package [P70].

Code Uitrustingspakketten pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

P25 LED & Sensor pakket – U U U 462 97 559

 > H4-halogeenkoplampen met wel-
come-functie, geïntegreerde 
dagrijverlichting als led-licht-
strook, led-achterlichten [K32]

 > Mistlampen met afslagverlich-
ting [U37]

 > Regen- en lichtsensor [V54]

P70 Sleek Style pakket1, 2 – U U U 399 84 483

 > 40,6 cm (16 inch) acht-Y- 
spaaks lichtmetalen velgen,  
zwart, met banden 185/50 R16  
voor, 205/45 R16 achter [R95]

 > Driespaaks multifunctioneel  
sportstuur3 in leder met sier- 
naden in grijs [018#]

 > Sportpedalen in geborsteld  
rvs met rubbernoppen 

P07 Urban Style pakket2, 4 – U U U 546 115 661

 > 40,6 cm (16 inch) vijf-dubbel- 
spaaks lichtmetalen velgen,  
zwart en glansgedraaid, met  
banden 185/50 R16 voor,  
205/45 R16 achter [R91]

 > Wielkasten met opschrift  
‘smart’ [E84]

 > Driespaaks multifunctioneel  
sportstuur3 in leder met  
siernaden in grijs [018#]

 > Sportpedalen in geborsteld   
rvs met rubbernoppen 

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



smart Media-System met 17,8 cm  
(7 inch) multitouch TFT-display 
[535]

Airconditioning1 met automatische 
temperatuurregeling [I01]

Gordel voor bevestiging van voor-
werpen op de passagiersstoel [J66]

Dashboardkastje afsluitbaar [I63] 
en bagagenet aan de middenconsole 
in de beenruimte van de passagier 
[I57]

Cool & Media pakket [P26]

Opberg pakket [P75]

 >> Uitrustingspakketten.
Opties.
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 >> Opties.
 Uitrustingspakketten.

1 Inbegrepen bij standaarduitrusting.
2 Niet in combinatie met JBL Sound system.
3 Bepaalde Android-smartphones, voor compatibiliteit zie smart.com/connect.
4 Alleen in combinatie met buitenspiegels elektrisch [V21]. Inbegrepen bij PLUS pakketten [DE2, DE3, of DE8]
5 Ga voor informatie over compatibele smartphones en apps naar MirrorLink.com.
6 Zie overzicht van leverbare apps op android.com.

Code Opties uitrustingspakketten pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

P31 Cool & Audio pakket2 w w w w  –  –  –

 > smart Audio-System met aux-/ 
usb-aansluiting, Bluetooth®- 
aansluiting met handsfree- 
functie, smartphone voice 
control, audiostreaming  en  
smart cross connect app  
(afzonderlijk verkrijgbaar in  
App Store voor iOS/Android3) 
[537]

 > Airconditioning met automati- 
sche temperatuurregeling en  
actieve-koolstoffilter [I01]

P26 Cool & Media pakket 4 – U U U 647 136 783

 > smart Media-System 17,8 cm  
(7 inch) multitouch TFT- 
display, aux-/usb-aansluiting  
(middenconsole), spraak- 
bediening, Bluetooth®- 
aansluiting met handsfree- 
functie, smartphone voice 
control, audiostreaming,  
MirrorLink®5, Android Auto6,  
navigatiesysteem met drie  
jaar TomTom LIVE-services  
(daarna te verlengen) [535]

 > Airconditioning1 met automati- 
sche temperatuurregeling3 en  
actieve-koolstoffilter [I01]

P75 Opberg pakket – w w w  –  –  –

 > Dashboardkastje afsluitbaar 
[I63]

 > Bagagenet aan de midden- 
console in de beenruimte van  
de passagier [I57]

 > Gordel voor bevestiging van 
voorwerpen op de passagier-
stoel [J66]

 > Niet in combinatie met ICP 
(pure)

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar







 >>Velgen/banden.
Opties.

Opties | 27

Vijf-dubbelspaaks licht-
metalen velgen, zwart en 
glansgedraaid, met ban-
den 185/50 R16 voor, 
205/45 R16 achter [R91]

Acht-Y-spaaks lichtmeta-
len velgen, wit, met ban-
den 185/50 R16 voor, 
205/45 R16 achter [R96]

Acht-Y-spaaks lichtmeta-
len velgen, zwart, met 
banden 185/50 R16 voor, 
205/45 R16 achter [R95]

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

Vijf-dubbelspaaks licht-
metalen velgen, zwart en 
glansgedraaid, met ban-
den 165/65 R15 voor, 
185/60 R15 achter [R87]

Vierspaaks lichtmetalen 
velgen, zwart en glans- 
gedraaid, met banden 
165/65 R15 voor en 
185/60 R15 achter [R32]



Stalen velgen met 
wieldoppen met banden 
165/65 R15 voor, 185/60 
R15 achter [R83]

40,6 cm (16 inch) BRABUS 
lichtmetalen Monoblock 
VIII velgen, antraciet en 
glansgedraaid, met ban-
den 185/50 R16 voor, 
205/45 R16 achter [R97]

40,6 cm (16 inch) BRABUS 
lichtmetalen Monoblock 
VIII velgen, zilver en 
glansgedraaid, met ban-
den 185/50 R16 voor, 
205/45 R16 achter [R84]

 >>Velgen/banden.
Opties.
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 >>Velgen/banden.
Opties.

Code Exterieur pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

Lichtmetalen velgen

R88 38,1 cm (15 inch) achtspaaks U w – – 399 84 483

lichtmetalen velgen, zilver, – – U U 80 17 97

met banden 165/65 R15 voor,

185/60 R15 achter

R32 38,1 cm (15 inch) vierspaaks U – w – 479 101 580

lichtmetalen velgen, zwart – U – U 80 17 97

en glansgedraaid, met 

banden 165/65 R15 voor,

185/60 R15 achter

R87 38,1 cm (15 inch) vijf-dubbel- U – – w 479 101 580

spaaks lichtmetalen velgen, – U U – 80 17 97

zwart en glansgedraaid, met

banden 165/65 R15 voor,

185/60 R15 achter

R91 40,6 cm (16 inch) vijf-dubbel- – U2 U2 U2 80 17 97

spaaks lichtmetalen velgen,

zwart en glansgedraaid, met

banden 185/50 R16 voor,

205/45 R16 achter1

R95 40,6 cm (16 inch) acht-Y-spaaks u3 U4 U4 U4 80 17 97

lichtmetalen velgen, zwart,

met banden 185/50 R16 voor,

205/45 R16 achter3, 5

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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1 Standaard in combinatie met Urban Style pakket [P07].  
2 Alleen in combinatie met Sleek Style pakket [P70].
3 Standaard in combinatie met Sleek Style pakket [P70].
4 Alleen in combinatie met Urban Style pakket [P07].  
5 Standaard in combinatie met electric drive Design pakket [P77] met bodypanels/carrosserie in black.

w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



 >>Velgen/banden.
Opties.

1 Alleen in combinatie met electric drive Design pakket [P77] met bodypanels/carrosserie in white.
2 Alleen in combinatie met Urban Style pakket of Sleek Style pakket. Niet in combinatie met forfour.

Code Exterieur pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

Lichtmetalen velgen

R96 40,6 cm (16 inch) acht-Y-spaaks u1 u1 u1 u1  –  –  –

lichtmetalen velgen, wit,

met banden 185/50 R16 voor,

205/45 R16 achter

R97 40,6 cm (16 inch) BRABUS – U2 U2 U2 503 106 609

lichtmetalen Monoblock VIII

velgen, antraciet, glansgedraaid,

met banden 185/50 R16 voor,

205/45 R16 achter

R84 40,6 cm (16 inch) BRABUS – U2 U2 U2 503 106 609

lichtmetalen Monoblock VIII

velgen, zilver, glansgedraaid,

met banden 185/50 R16 voor,

205/45 R16 achter

Stalen velgen

R83 38,1 cm (15 inch) stalen velgen U – – – 42 9 51

met wieldoppen, met banden 

165/65 R15 voor, 185/60 R15 

achter

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



Panoramadak met geïntegreerde 
zonwering (fortwo/forfour) [E22]

Stoffen vouwdak, elektrisch  
(forfour) [E55]

Stoffen tritop kap in red, elek-
trisch, met glazen achterruit en in-
terieurhemel in grijs (cabrio) [746]

Warmtewerend, donkergetint glas 
voor de achterzijruiten en achter-
ruit (forfour) [E21]

Wielkasten met opschrift ‘smart’ 
[E84]

Mistlampen [V07]

Dakvarianten

Exterieur

 >> Exterieur.
Opties.

Opties | 31



 >> Exterieur.
Opties.

1 Standaard in combinatie met Urban Style pakket [P07].
2 Niet in combinatie met fortwo cabrio.

Code Exterieur pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

V07 Mistlampen U U U U 160 34 194

E84 Wielkasten met opschrift ‘smart’1 – – U U 126 26 152

E22 Panoramadak met geïntegreerde 
zonwering (fortwo)2

U U U U 294 62 356

Panoramadak met geïntegreerde 
zonwering (forfour)

U U U U 412 86 498

746 Stoffen tritop kap (volledig auto-
matisch) elektrisch met glazen 
achterruit en interieurhemel in 
grijs (cabrio)

U U U U 294 62 356

Exterieur exclusief voor  
forfour electric drive

E55 Stoffen vouwdak, elektrisch U U U U 832 175 1007

– – U U 538 113 651

E21 Warmtewerend, donkergetint glas 
voor de achterzijruiten en  
achterruit

U U U U 143 30 173

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



Windscherm voor fortwo cabrio 
[X16]

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

readyspace stoelen achter met uit-
neembare cargobox, leuning neer-
klapbaar met cargostand (forfour) 
[S33]

Middenconsole met schuiflade en 
middenarmsteun voor (neerklap-
baar) [J59]

Instaplijsten, niet verlicht, twee- 
delige set (fortwo) [00X]

Veloursmatten in zwart [I40]Dashboardkastje afsluitbaar [I63]

Interieur

Interieur

Interieur

 >> Interieur en functies/elektrische systemen.
Opties.
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 >> Interieur.
Opties.

1 Inclusief rugleuning verstelbaar met one-touch functie voor de bestuurder en passagier.
2 Alleen in combinatie met dashboardinstrument.

Code Interieur pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

10U Bekleding in lederlook zwart met 
middendeel rugleuning in stof 
zwart (fortwo)

U – – – 101 21 122

Bekleding in lederlook zwart met 
middendeel rugleuning in stof 
zwart (forfour)

U – – – 151 32 183

S55 Bestuurdersstoel in hoogte ver-
stelbaar1

U U U U 50 11 61

877 Sfeerverlichting met indirecte 
verlichting van de voorportieren 
en beenruimtes voor, dash-
boardkastje en middenconsole

– U2 U2 U2 126 26 152

J59 Middenarmsteun voor met schui-
flade neerklapbaar

– U U U 84 18 102

S33 readyspace stoelen achter met 
uitneembare cargobox, leuning 
neerklapbaar met cargostand 
(forfour)

– U U U 231 49 280

I63 Dashboardkastje afsluitbaar w w w w

I40 Veloursmatten in zwart (fortwo) U U U U 33 7 40

Veloursmatten in zwart (forfour) U U U U 66 14 80

00X Instaplijsten, niet verlicht, 
tweedelige set (fortwo)

U U U U 42 9 51

X16 Windscherm voor cabrio U U U U 48 10 58

723 Bagageafdekking (rollo) met net-
tas (fortwo)

w w w w

J55 Opbergvak in de achterklep 
(fortwo)

U w w w 42 9 51

Functies/elektrische systemen

873 Stoelverwarming voor de  
bestuurder en passagier

U U U U 218 46 264

V21 Buitenspiegels elektrisch  
verstel- en verwarmbaar

U U U U 160 34 194

I32 Asbak en sigarettenaansteker U U U U 21 4 25

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.

34 | Opties

w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



JBL Soundsystem met uitneembare 
subwoofer in de bagageruimte [810]

 >> Infotainment, navigatie en communicatie.
Opties.

Code
Infotainment, navigatie en  
communicatie pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

C04 Digitale radio voor de stan-
daards DAB, DAB+ en DMB1

U U U U 252 53 305

810 JBL Soundsystem, uitneemb. 
subwoofer in bagageruimte2

fortwo: zeskanaals DSP-verster-
ker 240W, acht luidspr.

– U U U 458 96 554

cabrio: vijfkanaals DSP-verster-
ker 200W, zes luidspr.

– U U U 416 87 503

forfour: achtkanaals DSP-ver-
sterker 320W, twaalf luidspr.

– U U U 500 105 605

X55 Oplaadkabel-kit smartphone 
> oplaadkabel lightning4 
> oplaadkabel micro-usb4

U U U U 24 29 53

864 Tablethouder voor iPad Air® – U – – 172 36 208

incl. voorbereiding (forfour)5 – – U U 126 26 152

866 Universele voorbereiding voor 
smart accessoires (forfour)6

– U w w 46 10 56

B58 smart control (inclusief drie jaar 
gratis gebruik, daarna tegen be-
taling te verlengen)

– U U U 0 0 0

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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1 Alleen in combinatie met Cool & Audio pakket [P31] of Cool & Media pakket [P26].
2 Niet in combinatie met Cool & Audio pakket [P31], akoestische omgevingsbescherming [B53]. Alleen in combinatie 

met Cool & Media pakket [P26] en buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar [V21].
3 Alleen in combinatie met Cool & Audio pakket [P31].
4 Andere smartphone-oplaadkabels ook apart te bestellen als Mercedes-Benz accessoire (zie smart accessoires).
5 Niet in combinatie met universele voorbereiding voor smart accessoires [866].
6 Niet in combinatie met tablethouder voor iPad Air® [864].
7 Alleen in combinatie met Cool & Media pakket [P26].

w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar

Infotainment, navigatie en communicatie



Achteruitrijcamera [218] Akoestische omgevingsbescher-
ming, uitschakelbaar [B53]

Gevarendriehoek [H12]

 >> Veiligheid en assistentiesystemen.
Opties.

1 Niet in combinatie met spoorassistent.
2 Niet in combinatie met buitenspiegels automatisch dimmend.
3 Alleen in combinatie met Cool & Media pakket [P26].
4 In combinatie met serviceklep afsluitbaar en grille in black [4U2], white [4U3], cool silver (metallic) [4U4] of 

black-to-yellow (metallic) [5U2].
5 Niet in combinatie met JBL Sound system [810].

Code
Veiligheid en  
assistentiesystemen pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

J43 Binnenspiegel automatisch dim-
mend1

– U U U 101 21 122

238 Spoorassistent met zicht- en 
hoorbare waarschuwingen

U U U U 319 67 386

220 Parkeerhulp aan de achterzijde2 U U U U 252 53 305

218 Achteruitrijcamera3 – U U U 290 61 351

V19 Antidiefstalsysteem met bewa-
king portieren en serviceklep

U4 U U U 252 53 305

B53 Akoestische omgevingsbescher-
ming, uitschakelbaar5

U U U U 101 21 122

B51 Pechset met compressor en  
bandenreparatieset

U U U U 88 19 107

H11 Gevarendriehoek w w w w

H12 EHBO-set w w w w

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar

Veiligheid en assistentiesystemen
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bodypanels

black (uni)  
[ECAO]

red (uni)  
[ECFO]

white (uni)  
[EAZO]

black-to-yellow (metallic)  
[EDFO]

cool silver (metallic)  
[EDAO]

lava orange (metallic)  
[EDBO]

autumn brown (metallic)  
[EBBO]

midnight blue (metallic)  
[EDDO]

moon white (matt)  
[EDEO]

titania grey (matt)  
[EAIO]

 >> Kleuren/lakken.
smart fortwo en fortwo cabrio.

Grille

white (uni)  
[4U3]

black-to-yellow (metallic)  
[5U2]

black (uni)  
[4U2]

cool silver (metallic)  
[4U4)



tridion veiligheidskooi

Stoffen tritop kap (cabrio)

black (uni)  
[EN1U]

jupiter red (uni)  
[EN8U]

white (uni)  
[EN3U]

cool silver (metallic)  
[EN2U]

 >> Kleuren/lakken.
smart fortwo en fortwo cabrio.
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lava orange (metallic) 
[EN5U]

graphite grey (matt)  
[EM1U]

electric green (metallic)  
[EN7U)

brown 
[748]

Grey 
[747]

light beige 
[741]

tailor made stoffen tritop kap (cabrio)

black  
[740]

red  
[744]



 >> Kleuren/lakken.
smart fortwo en fortwo cabrio.

Code Kleuren/lakken pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

bodypanels

ECAO black (uni) w w w w  –  –  –

EAZO white (uni) u u u u  –  –  –

ECFO red (uni)1 u u u u  –  –  –

EDFO black-to-yellow (metallic) U U U U 303 64 367

EDAO cool silver (metallic) U U U U 303 64 367

EBCO autumn brown (metallic) U U U U 303 64 367

EDBO lava orange (metallic) U U U U 303 64 367

EDDO midnight blue (metallic) U U U U 303 64 367

EDEO moon white (matt) U U U U 420 88 508

EAIO titania grey (matt) U U U U 420 88 508

tridion veiligheidskooi

EN1U black (uni) w w w w  –  –  –

EN3U white (uni) U U U U 210 44 254

EN8U jupiter red (uni)2 U U U U 210 44 254

EN2U cool silver (metallic) U U U U 210 44 254

EN5U lava orange (metallic) U U U U 210 44 254

EN7U electric green (metallic) u3 u3 u3 u3  –  –  –

EM1U graphite grey (matt) U U – U 294 62 356

– – U – 84 18 102

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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1 Niet in combinatie met tridion veiligheidskooi in jupiter red [EN8U].
2 Niet in combinatie met bodypanels in red [ECFO].
3 Alleen leverbaar als onderdeel van het electric drive Design pakket [P77].

w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



 >> Kleuren/lakken.
smart fortwo en fortwo cabrio.

1 Standaard in combinatie met antidiefstalsysteem [V19].
2 Alleen in combinatie met tridion veiligheidskooi en/of bodypanels in dezelfde kleur. 
3 Alleen in combinatie met bodypanels in dezelfde kleur.
4 Niet leverbaar voor cabrio en niet in combinatie met standaarduitrusting.
5 Het actuele selected colors-programma is verkrijgbaar bij het smart verkooppunt.

Code Kleuren/lakken pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

Grille

4U5 generfd (zwart) w – – –  –  –  –

4U2 black (uni) u1 w w w  –  –  –

4U3 white (uni)2 – U U U 50 11 61

4U4 cool silver (metallic)2 – U U U 50 11 61

5U2 black-to-yellow (metallic)3 – U U U 50 11 61

Exterieur voor cabrio

Stoffen tritop kap, elektrisch 
met glazen achterruit voor smart 
fortwo cabrio electric drive

740 black, interieurhemel in grijs w w w w  –  –  –

746 red, interieurhemel in grijs U U U U 126 26 152

tailor made stoffen tritop kap, 
elektrisch met glazen achterruit 
voor smart fortwo cabrio elec-
tric drive

747 grey, interieurhemel in grijs U U U U 837 176 1013

741 light beige, interieurhemel in 
grijs

U U U U 837 176 1013

748 brown, interieurhemel in grijs U U U U 837 176 1013

selected colors4, 5

PKO sapphire blue (metallic) – U – U 840 176 1016

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar
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Carrosserie

black (uni)  
[ECNO]

black-to-yellow (metallic)  
[EDFO]

white (uni)  
[EBZO]

cadmium red (metallic) 
[EAPO]

Cool silver (metallic)  
[ECPO]

autumn brown (metallic)  
[EBCO]

graphite grey (metallic) 
[EDCO]

lava orange (metallic)  
[EDBO]

midnight blue (metallic)  
[EDDO]

 >> Kleuren/lakken.
smart forfour.



tridion veiligheidskooi

black (uni)  
[EN4U]

cool silver (metallic) 
[ER2U]

white (uni)  
[EN6U]

cadmium red (metallic) 
[ER4U]

 >> Kleuren/lakken.
smart forfour.
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graphite grey (metallic) 
[ER3U]

electric green (metallic) 
[EN7U)

lava orange (metallic) 
[EN5U)

cool silver (metallic)  
[4U8)

black-to-yellow (metallic) 
[5U2]

graphite grey (metallic  
[4U9]

cadmium red (metallic)  
[5U1]

black (uni)  
[4U6]

white (uni)  
[4U7]

Grille



 >> Kleuren/lakken.
smart forfour.

Code Kleuren/lakken pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

Carrosserie

ECNO black (uni) u u u u  –  –  –

EBZO white (uni) u u u u  –  –  –

EDFO black-to-yellow (metallic) U U U U 303 64 367

ECPO cool silver (metallic) U U U U 303 64 367

EBCO autumn brown (metallic) U U U U 303 64 367

EDBO lava orange (metallic) U U U U 303 64 367

EDDO midnight blue (metallic) U U U U 303 64 367

EDCO graphite grey (metallic U U U U 303 64 367

EAPO cadmium red (metallic) U U U U 303 64 367

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



 >> Kleuren/lakken.
smart forfour.

1 Alleen leverbaar als onderdeel van electric drive Design pakket [P77].
2 Standaard in combinatie met antidiefstalsysteem [V19].
3 Alleen in combinatie met tridion veiligheidskooi en/of carrosserie in dezelfde kleur. 
4 Alleen in combinatie met carrosserie in dezelfde kleur.

Code Kleuren/lakken pure passion perfect prime

Netto 
catalogus- 

prijs (€)
BTW 

(€)

Consu- 
menten- 
prijs (€)

tridion veiligheidskooi

EN4U black (uni) w w w w  –  –  –

EN6U white (uni) U U U U 210 44 254

ER2U cool silver (metallic) U U U U 210 44 254

EN5U lava orange (metallic) U U U U 210 44 254

ER3U graphite grey (metallic) U U U U 210 44 254

ER4U cadmium red (metallic) U U U U 210 44 254

EN7U electric green (metallic) u1 u1 u1 u1 210 44 254

Grille

4U5 generfd (zwart) w – – –  –  –  –

4U6 black (uni) u2 w w w  –  –  –

4U7 white (uni)3 – U U U 50 11 61

4U8 cool silver (metallic)3 – U U U 50 11 61

5U2 black-to-yellow (metallic)4 – U U U 50 11 61

4U9 graphite grey (metallic)3 – U U U 50 11 61

5U1 cadmium red (metallic)2 – U U U 50 11 61

Adviesprijs van de fabrikant af fabriek. Alle prijzen afgerond op hele euro’s.
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w Standaarduitrusting

U Optie

u Optie zonder meerprijs

– Niet leverbaar



 >>  Aanbevolen kleurencombinaties.
smart fortwo en fortwo cabrio.

tridion

bodypanels

black  
(uni)

white  
(uni)

jupiter 
red 
(uni) 

cool  
silver 

(metallic) 

lava  
orange 

(metallic) 

electric 
green 

(metallic)

graphite 
grey 

(matt)

black  
(uni)

U U U U U U w

white  
(uni)

U U U U U U U

red  
(uni) 

U U – U w – U

black-to-yellow (metallic) U u w U w – U

cool silver (metallic) U U U U U – U

autumn brown (metallic) U U w U w – U

lava orange (metallic) U U w U U – U

midnight blue (metallic) U U w U U – U

moon white (matt) U w U U U – U

titania grey (matt) U U U U U – U

 U Aanbevolen u Minder aanbevelenswaardig w Niet aanbevelenswaardig
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 >>  Aanbevolen kleurencombinaties.
smart forfour.

tridion

Carrosserie

black  
(uni)

white  
(uni)

cool  
silver 

(metallic) 

cadmium 
red 

(metallic)

graphite 
grey 

(metallic)

lava  
orange 

(metallic) 

electric 
green 

(metallic)

black  
(uni)

U U U U U U U

white  
(uni)

U U U U U U U

black-to-yellow (metallic) U u U w U w –

cadmium red (metallic) U U U U U w –

cool silver (metallic) U U U U U U –

graphite grey (metallic) U U U U U U –

autumn brown (metallic) U U U w U w –

lava orange (metallic) U U U w U U –

midnight blue (metallic) U U U u U u –

 U Aanbevolen u Minder aanbevelenswaardig w Niet aanbevelenswaardig
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Comfort

Comfort/bescherming

Telematica

Oplaadkabel smartphone, Apple® 
Lightning, micro-usb, iPod®, afzon-
derlijk leverbaar

Ventieldoppen met smart logo, set 
van vier

Wallbox met vaste oplaadkabel Wallbox met stopcontact

Rubbermatten in zwartRipsmatten in zwartKleerhanger, zwart [866]

Verfraaiing

 >> smart accessoires.
Bij het smart verkooppunt.
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Op deze pagina staat een kleine greep uit het assortiment accessoires voor de smart fortwo, fortwo cabrio en forfour. Alle 
genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele inbouwkosten, tenzij anders vermeld. Wanneer er geen prijzen 
zijn vermeld, adviseert het smart verkooppunt bij de Mercedes-Benz dealer je graag. Let op: per motortype en uitrustingsni-
veau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg de smart medewerkers voor de mogelijkheden.

  Adviesprijs € Adviesprijs €

Artikelnummer Comfort (excl. BTW) (incl. BTW)

A 000 906 93 06 Wallbox met stopcontact (oplaadcapaciteit tot 22 kW) op aanvr. op aanvr.

A 000 906 92 06 Wallbox met vaste oplaadkabel (oplaadcapaciteit tot 11 kW) op aanvr. op aanvr.

A 000 814 0035 Bagagebevestiging in zwart (fortwo/cabrio) 15,45 18,70

A 453 814 0500 Kleerhanger, Style & Travel Equipment met directe adapter op aanvr. op aanvr.

 Bescherming en verzorging  

B6 658 8140 Bandenspanningsmeter 16,49 19,95

A 453 680 7403 9G32 Ripsmatten, voor, set van twee, zwart 39,00 47,19

A 453 680 8003 9G32 Ripsmatten, achter, set van twee, zwart (forfour) 19,50 23,59

A 453 680 2104 9G33 Rubbermatten, voor, set van twee, zwart (fortwo/cabrio) 43,88 53,10

A 453 680 6403 9G33 Rubbermatten, voor, set van twee, zwart (forfour) 43,88 53,10

A 453 680 7003 9G33 Rubbermatten, achter, set van twee, zwart (forfour) 24,38 29,50

 Telematica  

A 222 820 4901 Oplaadkabel smartphone, Apple® lightning 19,90 24,10

A 222 820 4801 Oplaadkabel smartphone, micro-usb 7,96 9,63

A 222 820 4701 Oplaadkabel smartphone, iPod® 19,90 24,10

A 213 8215 700 Usb-powercharger 24,75 29,95

 Exterieur  

B6 647 2003 Ventieldoppen met smart logo, set van vier 12,39 14,99

 Veiligheid  

A 000 970 5700 Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Limited Black 288,43 349,00

A 000 970 5800 Kinderzitje DUO plus, Limited Black (cabrio)  346,28 419,00

A 000 970 5900 Kinderzitje KIDFIX, Limited Black (cabrio)  238,84 289,00

 >> smart accessoires.
Bij het smart verkooppunt.
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 >> BRABUS accessoires.
Bij het smart verkooppunt.
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Exterieur

Interieur

Bescherming

BRABUS veloursmat voor de  
bestuurder, naad in zilver

BRABUS veloursmat voor de  
bestuurder, naad in oranje

BRABUS frontspoiler (fortwo/cabrio) BRABUS achterskirt (fortwo/cabrio)BRABUS dorpelverbreders (fortwo/
cabrio)

BRABUS instaplijsten (2)BRABUS accentdelen in carbonlook 
(2)



Op deze pagina staat een kleine greep uit het assortiment BRABUS accessoires voor de smart fortwo, fortwo cabrio en forfour. 
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele inbouwkosten, tenzij anders vermeld. Wanneer er geen 
prijzen zijn vermeld, adviseert het smart verkooppunt bij de Mercedes-Benz dealer je graag. Let op: per motortype en uitrus-
tingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg de smart medewerkers voor de mogelijkheden.

  Adviesprijs € Adviesprijs €

Artikelnummer Exterieur (excl. BTW) (incl. BTW)

A 453 790 0000 BRABUS dakspoiler in grondlak (fortwo) 198,08 239,68

A 453 906 2401 BRABUS derde remlicht in rookglaslook (fortwo/cabrio) 98,54 119,23

A 453 690 7800 BRABUS dorpelverbreders, tweedelig (fortwo/cabrio) 297,61 360,10

A 453 989 1785 BRABUS accentstrepen in antraciet (fortwo/cabrio) 48,78 59,00

A 453 989 1885 BRABUS accentstrepen in oranje (fortwo/cabrio) 48,78 59,00

A 453 810 2900 BRABUS buitenspiegels in carbonlook, tweedelig (fortwo/cabrio) 118,45 143,33

A 453 810 2700 BRABUS buitenspiegels in carbonlook, tweedelig (forfour) 118,45 143,33

A 453 880 9701 BRABUS frontspoiler in grondlak (fortwo/cabrio) 347,38 420,33

A 453 880 4102 BRABUS achterskirt (fortwo/cabrio) 347,38 420,33

 Interieur  

A 453 680 8904 BRABUS instaplijsten, set van twee 95,10 115,10

A 453 420 0800 BRABUS handremgreep 114,31 138,32

A 453 680 9404 BRABUS accentdelen in carbonlook, set van twee 143,13 173,19

A 453 290 4400 BRABUS pedalen 95,10 115,10

A 453 277 0100 BRABUS versnellingshendelknop 162,35 196,45

 Bescherming en verzorging  

A 453 680 8004 1B55 BRABUS veloursmatten, voor, set van twee, zwart met naad in zilver 66,28 80,20

A 453 680 8004 3E40 BRABUS veloursmatten, voor, set van twee, zwart met naad in oranje 66,28 80,20

A 453 680 8604 1B55 BRABUS veloursmatten, achter (forfour), set van twee, zwart met naad in zilver 47,07 
56,95

A 453 680 8604 3E40 BRABUS veloursmatten, achter (forfour), set van twee, zwart met naad in oranje 47,07 
56,95

 >> BRABUS accessoires.
Bij het smart verkooppunt.
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Particulier financieren maakt meer mogelijk
In de showroom kies je de smart die jij wilt. Jouw verkoper 
heeft niet alleen verstand van auto’s, maar kan je infor-
meren over financieren en verzekeren. Kies je voor 
dienstverlening, dan kies je voor service, zekerheid, ge-
mak en flexibiliteit.

Je smart in één keer betalen kan natuurlijk altijd. Wil je 
liever de betaling spreiden en per maand niet te veel be-
talen, kies dan voor huurkoop. Je kunt je huurkoop ook 
uitbreiden met service-opties. Dan heb je alles geregeld. 
Alle kosten voor het autorijden, zoals onderhoud, repara-
tie, brandstof, vervangend vervoer, banden en wegenbe-
lasting, kun je opnemen in een vast maandbedrag. 

In de maandelijkse betaling zit ook een vast bedrag voor 
rente en aflossing. We kunnen ook rekening houden met 
een slottermijn, waardoor jouw maandbedrag laag is. Bo-
vendien hebben alle huurkoopovereenkomsten standaard 
een overlijdensrisicodekking. Dat betekent dat in geval 
van overlijden voor het 70ste levensjaar de nog open-
staande termijnen worden kwijtgescholden. 

Kijk voor de meest recente acties en tarieven op: 
www.smart.com/nl/nl/index/financialservices/particu-
lier.

Baangaranties geven we niet bij smart
Maar je krijgt wél een gratis ontslagdekking als je je 
nieuwe smart via smart Privélease of via smart Huurkoop 
financiert. Een extra zekerheidje in financieel onrustige 
tijden. Van smart, voor jou.

Wat is ontslagdekking?
De ontslagdekking van smart zorgt ervoor dat je in geval 
van onvrijwillig ontslag kosteloos onder je lease- of fi-
nancieringscontract uit kunt. Stopt je baan, dan stopt ook 
je contract en stap je uit. Je levert de auto zonder kosten 
in en je contract wordt automatisch ontbonden. Het reste-
rende deel van een eventuele aanbetaling krijg je boven-
dien naar rato van ons terug. Dat vinden we wel zo eerlijk.  

Alle voorwaarden van de ontslagdekking vind je op:
www.smart.nl/ontslagdekking

 >> smart leasen en financieren.
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Zakelijk leasen is voordeel voor de zaak 
De smart is een in het oog springende auto, die in het Ne-
derlandse straatbeeld opvalt. Dé ideale auto dus voor de 
ondernemer die een beetje aandacht van anderen niet 
schuwt. Speciaal voor deze ondernemer hebben we een 
aantal interessante zakelijke leaseoplossingen ontwik-
keld.

smart in business
Wij bieden je volop keuze. Variërend van zakelijke finan-
cieringen tot full service leasing. Of je onderneming nu 
één smart least of meerdere, wij hebben de perfecte 
leaseconstructie. Je doet zaken met een leasespecialist, 
die in nauwe samenwerking met het smart verkooppunt al 
je wensen optimaal invult.

De leasevorm die bij jou past
Als je je smart(s) zakelijk wilt leasen, biedt smart twee 
leasevormen aan. Beide vormen zijn uit te breiden met tal 
van service-opties.

 > Financial lease waarbij je kiest voor spreiding van je 
investering.

 > Operational lease waarbij zekerheid van vaste mobili-
teitskosten goed geregeld is. 

Kijk voor de meest recente acties en tarieven op:
www.smart.com/nl/nl/index/financialservices/zakelijk.
html

 >> smart leasen en financieren.
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Rij op zeker
Bij een nieuwe of gebruikte smart kun je buiten het 
leasecontract om een smart autoverzekering afsluiten. 
Een complete WA-casco (allrisk) autoverzekering tegen 
een laag tarief.  De smart autoverzekering biedt een 
groot aantal voordelen, waaronder:

 > Je eigen smart verkooppunt bij de Mercedes-Benz dea-
ler als aanspreekpunt. 

 > Laag tarief ongeacht je leeftijd, regio of kilometrage 
(onder voorbehoud van acceptatie).

 > Verzekerd tegen nieuwwaarde: bij diefstal of total loss 
raken van je smart (binnen 36 maanden na aankoop), 
krijg je de dan geldende nieuwwaarde terug.

 > Altijd hulp onderweg: 24 uur per dag staat smart sup-
port stand-by voor de pech die je onderweg kan overko-
men.

 > Geen eigen risico bij schadeherstel door het smart ver-
kooppunt bij de Mercedes-Benz dealer.

 > Extra zekerheid is een optie: je kunt een verkeers-
rechtshulpverzekering, ongevallen inzittendenverzeke-
ring, schade inzittendenverzekering en chauffeursdek-
king bijverzekeren. 

 
Meer weten over de exacte inhoud, tarieven en dekking 
van de smart autoverzekering? Stuur een mail naar ver-
zekeringen@daimler.com of bel naar 030 – 605 98 41. 
Of ga langs bij een smart verkooppunt bij de Merce-
des-Benz dealer. 

Kijk voor de meest recente acties en tarieven op:
www.smart.com/nl/nl/index/financialservices/verzeke-
ren.html

 >> smart autoverzekering.
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smart forward aanvragen
Mocht je smart forward direct willen afsluiten, dan helpt 
je smart servicepunt bij de Mercedes-Benz dealer je 
graag met je aanvraag.

De voorwaarden
• smart forward biedt alleen dekking indien het voertuig 

conform fabrieksvoorschriften is onderhouden.
• smart forward kan niet worden afgesloten op voertuigen 

die worden ingezet als huurauto of koeriersdienst.
• De dekking van slijtagedelen is uitgesloten.
• Vraag je smart servicepunt bij de Mercedes-Benz dealer 

naar de volledige lijst met uitsluitingen.

Met smart ben je verzekerd van zorgeloos rijden - en dat volgens de fabrieksgarantie wel twee jaar lang zonder  
kilometerbeperking - en heb je zes jaar anti-corrosiegarantie. 

smart forward 
Ook voor een periode na de fabrieksgarantie kun je het onbezorgde gevoel vasthouden. Met smart forward kun je  
slimmer onbezorgd rijden in je smart.

* Vermelde pijzen zijn inclusief 21% assurantiebelasting.

De tarieven

Periode Moment van afsluiten Prijs

12 maanden binnen fabrieksgarantie € 213

24 maanden binnen fabrieksgarantie € 418

12 maanden buiten fabrieksgarantie € 391

De voordelen
• Geen eigen risico in geval van schade.
• Afsluitbaar tot maximaal acht jaar na de eerste inge-

bruikname.
• Afsluitbaar tot 200.000 kilometer.
• Europese dekking.

>> smart forward.
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>> smart service, onderhoudskosten.

Service A, kleine onderhoudsbeurt € 219

Service B, grote onderhoudsbeurt € 309 
(incl. interieurfilter)

smart service 
Door de professioneel gekwalificeerde smart technici en 
door het moderne diagnosesysteem van smart worden mo-
gelijke problemen snel en accuraat opgespoord. 
Daardoor kun je met je smart na een pechgeval of onder-
houdsbeurt snel weer op weg.

Onderhoudskosten
Om je vooraf inzicht te geven in de onderhoudskosten ge-
ven we je hieronder de kosten voor een kleine onderhouds-
beurt minimaal eenmaal per jaar of bij 20.000 km (service 
A) of een grote onderhoudsbeurt bij 40.000 km (service B). 
Tevens kun je zien wat de kosten inclusief montage zijn 
voor het vervangen van remblokken, remschijf, ruitenwis-
sers of accu. 

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief btw. Adviesprijzen per 1 januari 2016. Adviesprijswijzigingen voorbehouden. 

Remblokken (voor) 
+ 
 
 
 

€ 159

Remschijven (voor) 
+ 
 
 
 

€ 199

Ruitenwissers (voor) 
+ 
 
 
 

€ 49

Accu 
+ 
 
 
 

€ 149

Kosten vervanging inclusief montage



 >> smart road assistance. 

De standaard mobiliteitsgarantie
Geniet in dertig Europese landen van een nagenoeg 
grenzeloze mobiliteit - met smart road assistance, 
de standaard mobiliteitsgarantie voor jou en je smart. 
Eventueel kosteloos - tot dertig jaar na de eerste 
ingebruikname van je smart.

In geval van pech kun je in bijna heel Europa gratis bellen 
naar ons callcenter: 00800 - 2 777 7777. Door inzet van één 
van onze gespecialiseerde hulpverleners zorgen we ervoor, 
dat je binnen de kortste tijd weer verder met je smart kunt 
rijden. Wanneer een reparatie op de pechlocatie niet moge-
lijk is, organiseren wij dat je smart naar een smart service-
punt bij de Mercedes-Benz dealer wordt 
gesleept en houden we je gedurende de reparatie op een 
andere manier mobiel.

Met smart road assistance ben je verzekerd van:

Pech- en starthulp.

Afslepen naar het smart servicepunt bij 
de Mercedes-Benz dealer.

Vervangend voertuig voor de duur van de 
reparatie bij een smart servicepunt (maximaal 
drie werkdagen).

Overname van de kosten voor taxi of openbaar 
vervoer.

Hotelovernachting voor de duur van de 
reparatie (maximaal drie nachten).

Alternatief voor een vervangend voertuig: 
kostenovername voor verdere reis per trein/
vliegtuig.

Brengservice na uitgevoerde reparatie.

De enige voorwaarde voor de geldigheid van smart road 
assistance is dat de onderhoudsbeurten voor je smart bij 
een smart servicepunt worden uitgevoerd en dat eventueel 
vastgestelde gebreken worden verholpen.

De geldigheid van smart road assistance voor hulp bij pech 
wordt vernieuwd van onderhoudsbeurt tot onderhouds-
beurt, tot dertig jaar na de eerste ingebruikname van je 
smart. En het beste is: dit geldt niet alleen bij 
technische pech, maar ook bij pech veroorzaakt door 
bijvoorbeeld brandstofgebrek en sleutelverlies of bij 
een ongeval, vandalisme en diefstal van onderdelen.

Ben je vergeten om de onderhoudsbeurt bij het smart 
servicepunt te laten uitvoeren? Geen probleem, je stapt 
eenvoudig weer in met het uitvoeren van een onderhouds-
beurt bij een smart servicepunt. smart road assistance is tot 
aan de volgende noodzakelijke onderhoudsbeurt geldig.

Met smart road assistance zijn bestuurder en passagiers vrij-
wel geheel beschermd. Voor verdere details kun je contact 
opnemen met je smart servicepunt bij de 
Mercedes-Benz dealer of kijk op www.smart.nl.
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 >> Technische gegevens.
smart fortwo en fortwo cabrio electric drive.

1 Opgaven volgens richtlijn ECE R85 in de huidige versie.
2 Gemeten conform NEFZ, ECE R101. Afhankelijk van de individuele rijstijl, omstandigheden van het wegdek, verkeersomstandigheden, buitentemperatuur, gebruik van ne-

venverbruikers als airconditioning/verwarming, enz., kan de actieradius afnemen.
3 Afhankelijk van de plaatselijke stroominfrastructuur en de ingestelde oplaadstroom van de oplaadkabel.
4 Wallbox optioneel leverbaar.
5 De opgegeven waarden werden gemeten volgens richtlijn EU 715/2007 in de huidige versie.
6 Tot aan het dak; conform DIN 70020-1.
7 Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt 

in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.

smart fortwo electric drive 
60 kW (82 pk)

smart fortwo cabrio electric drive 
60 kW (82 pk)

Motor/constructie elektromotor met  
permanente magneet

elektromotor met  
permanente magneet

Continu vermogen in kW1 41 41

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min1 60 60

Max. koppel in Nm bij t/min1 160 160

Acceleratie 0-60 km in sec. 4,9 5,1

Acceleratie 0-100 km in sec. 11,5 11,8

Topsnelheid in km/h 130 130

Actieradius in km2 160 155

Accucapaciteit in kWh 17,6 17,6

Accutype lithium-ion lithium-ion

Aantal accucellen 96 96

Boordlader in kW 4,6 4,6

Oplaadtijd 20-100% in uur3  

aan wallbox
3,5 3,5

Oplaadtijd 20-100% in uur3  

aan stopcontact
6 6

Stroomverbruik (gecomb.) in kWh/ 
100 km4,5 bij oplading aan een wallbox

12,9 13

CO2-emissie (gecomb.) in g/km4,5 0 0

Lengte/breedte/hoogte in mm 2695/1663/1555 2695/1663/1553

Wielbasis in mm 1873 1873

Spoorbreedte (voor/achter) in mm 1469/1430 1469/1430

Draaicirkel in m  
(troittoir tot troittor)

6,95 6,95

Bagageruimtevolume in l6 260-350 260-340 

Leeggewicht/laadvermogen in kg7 1085/225 1015/205
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 >> Technische gegevens.
smart forfour electric drive.

1 Opgaven volgens richtlijn ECE R85 in de huidige versie.
2 Gemeten conform NEFZ, ECE R101. Afhankelijk van de individuele rijstijl, omstandigheden van het wegdek, verkeersomstandigheden, buitentemperatuur, gebruik van ne-

venverbruikers als airconditioning/verwarming, enz., kan de actieradius afnemen.
3 Afhankelijk van de plaatselijke stroominfrastructuur en de ingestelde oplaadstroom van de oplaadkabel.
4 Wallbox optioneel leverbaar.
5 De opgegeven waarden werden gemeten volgens richtlijn EU 715/2007 in de huidige versie.
6 Tot aan het dak; conform DIN 70020-1.
7 Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt 

in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.

smart forfour electric drive 
60 kW (82 pk)

Motor/constructie elektromotor met  
permanente magneet

Continu vermogen in kW1 41

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min1 60

Max. koppel in Nm bij t/min1 160

Acceleratie 0-60 km in sec. 5,5

Acceleratie 0-100 km in sec. 12,7

Topsnelheid in km/h 130

Actieradius in km2 155

Accucapaciteit in kWh 17,6

Accutype lithium-ion

Aantal accucellen 96

Boordlader in kW 4,6

Oplaadtijd 20-100% in uur3  

aan wallbox
3,5

Oplaadtijd 20-100% in uur3  

aan stopcontact
6

Stroomverbruik (gecomb.) in kWh/ 
100 km4,5 bij oplading aan een wallbox

13,1

CO2-emissie (gecomb.) in g/km4,5 0

Lengte/breedte/hoogte in mm 3495/1665/1554

Wielbasis in mm 2494

Spoorbreedte (voor/achter) in mm 1467/1429

Draaicirkel in m  
(troittoir tot troittor)

9,05

Bagageruimtevolume in l6 185-975

Leeggewicht/laadvermogen in kg7 1200/360
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Het BTW-tarief bedraagt 21%. Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

Mercedes-Benz Nederland B.V., A 4100 02 02012018, gedrukt in Nederland

Disclaimer
In deze prijslijst is rekening gehouden met de nieuwe 
BPM-tarieven per 1 januari 2018. In de prijs is geen hef-
fing van toepassing voor de CO2-uitstoot.

De verbruikscijfers, zoals eerder weergegeven in deze 
prijslijst, zijn gemeten volgens een Europese testmetho-
de. 
De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik 
nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan 
daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van jouw 
auto hangt ook sterk af van jouw rijgedrag.

Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie www.hetnieuwerijden.
nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn maxi-
male adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden.

Recyclingbijdrage
Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de 
recyclingbijdrage: € 40,00 incl. BTW.

Kosten rijklaar maken
Kosten rijklaar maken zijn o.a. inclusief: transportkosten, 
afleverinspectie, wassen/poetsen, en kentekenplaten: € 
625 inclusief BTW. 
Exclusief eerste onderhoudsbeurt, € 130 recyclingbij-
drage li-ion-accu 2018, leges aanvraag kenteken € 39 en 
leges tenaamstelling kenteken € 6,10 (over de leges wordt 
geen BTW berekend).

Je smart verkooppunt kan bij bestelling verzoeken om een 
aanbetaling van 15% van de consumentenprijs. Voor meer 
informatie verwijzen wij je naar je smart verkooppunt bij 
de Mercedes-Benz dealer of onze website www.smart.nl
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smart infocenter 
 (Gratis. Kosten vanuit het mobiele netwerk  
zijn afhankelijk van de serviceprovider.)

00800 - 2 777 7777
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smart - een merk van Daimler AGwww.smart.nl

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. 

In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle smart modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gere-

cycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een 

directe investering in de toekomst.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze catalogus benaderen de werkelijkheid zo goed 

mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment 

van redactiesluiting  van deze uitgave. Op de foto’s kunnen accessoires of opties te zien zijn die niet tot de standaarduitrusting behoren. Waar foto’s 

te zien zijn van bestuurders die niet beide handen aan het stuur houden, zijn deze gemaakt terwijl de auto stilstond. Wijzigingen in constructie, techniek 

en uitrusting voorbehouden. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukprocedé
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