TECHNISCHE GEGEVENS

Motor/constructie

fortwo coupé
Business Solution

fortwo cabrio
Business Solution

forfour
Business Solution

52 kW (71 pk)
met start-stopsysteem

52 kW (71 pk)
met start-stopsysteem

52 kW (71 pk)
met start-stopsysteem

driecilinder lijnmotor

driecilinder lijnmotor

driecilinder lijnmotor

999

999

999

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

52 (71)/6000

52 (71)/6000

52 (71)/6000

Max. koppel in Nm bij t/min

91/2850

91/2850

91/2850

Cilinderinhoud in cm

3

1

Boring x slag in mm

72,2 x 81,3

72,2 x 81,3

72,2 x 81,3

Compressieverhouding

10,5 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

Mengselvorming

benzine-inspuiting

benzine-inspuiting

benzine-inspuiting

Topsnelheid in km/h2

151

151

151

Acceleratie 0-100 km in sec.

14,4 / (15,1 bij automaat)

14,9 / (15,5 bij automaat)

15,9 / (16,9 bij automaat)

Aandrijving

achterwielaandrijving

achterwielaandrijving

achterwielaandrijving

Transmissie

handg. vijfversnellingsbak /
optioneel zestraps automatische
transmissie met dubbele
koppeling

handg. vijfversnellingsbak /
optioneel zestraps automatische
transmissie met dubbele
koppeling

handg. vijfversnellingsbak /
optioneel zestraps automatische
transmissie met dubbele
koppeling

Brandstofverbruik3:
gecombineerd in l/100 km

5,0 / (4,8 bij automaat)

5,0-5,1 / (5,2 bij automaat)

5,2 / (4,9-5,0 bij automaat)

Brandstof

euro ongelood

euro ongelood

euro ongelood

Uitlaatgasreiniging/emissienorm

driewegkatalysator/Euro 6

driewegkatalysator/Euro 6

driewegkatalysator/Euro 6

CO2-emissie (gecombineerd) in g/km3

114 / (110 bij automaat)

114 / (119 bij automaat)

117 / (112 bij automaat)

Remmen/rijdynamische systemen

dichte schijfremmen voor,
trommelremmen achter/esp®, abs

dichte schijfremmen voor,
trommelremmen achter/esp®, abs

dichte schijfremmen voor,
trommelremmen achter/esp®, abs

Velgen/banden (voor; achter)
pure, prime

5,0 J x 15//165/65 R15;
5,5 J x 15//185/60 R15

5,0 J x 15//165/65 R15;
5,5 J x 15//185/60 R15

5,0 J x 15//165/65 R15;
5,5 J x 15//185/60 R15

Lengte/breedte/hoogte in mm

2695/1663/1555

2695/1663/1555

3495/1665/1554

Spoorbreedte (voor/achter) in mm4

1469/1430

1469/1430

1467/1429

Wielbasis in mm

1873

1873

2494

Draaicirkel in m

6,95

6,95

8,65

Leeggewicht/laadvermogen in kg

5

Toegestaan totaalgewicht in kg

790/260 (835/245 bij automaat)

940/235 (975/230 bij automaat)

875/425 (905/430 bij automaat)

1150 / (1180 bij automaat)

1175 / (1205 bij automaat)

1400 / (1435 bij automaat)

Bagageruimtevolume in l6

260-350

260-340

185-975

Tankinhoud/waarvan reserve in l

35/5,0

35/5,0

35/5,0

Onderhoudsinterval7

20.000/1 jaar

20.000/1 jaar

20.000/1 jaar

Garantie in jaren

2

2

2

Aantal zitplaatsen

2

2

4

>> smart benzine Business Solutions.
Vanaf € 16.995,-* of € 122,-** netto bijtelling p.m.

* De smart Business Solution is er al vanaf € 16.995,-. Consumentenadviesprijs incl. geadviseerde kosten rijklaar maken € 675,-, recyclingbijdrage € 40,-,
leges aanvraag kenteken € 39,-, leges tenaamstelling kenteken € 6,10.
** Netto bijtelling op basis van 40,85% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn een rekenvoorbeeld. Kijk voor meer informatie op www.smart.com

Geldig vanaf 1 juni 2018.

Deze leaflet is een nationale uitgave. De getoonde (internationale) afbeeldingen kunnen afwijken van de nationaal geldende standaard- en leverbare uitvoeringen.
De getoonde uitrusting en consumentenprijzen gelden per modeljaar 808 vanaf productie 1 juni 2018. De vermelde optieprijzen en bedragen in leaflet zijn altijd
incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
 pgaven met betrekking tot nominaal vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie.
O
Elektronisch begrensd.
De vermelde cijfers zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetmethode. De opgegeven waarden zijn de ‘gemeten NEDC-CO₂ waarden’ conform art. 2, no. 1 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De brandstof verbruikswaarden zijn op basis van deze waarden berekend. De waarden variëren afhankelijk van de gekozen
optionele uitrustingen. De gegevens hebben geen betrekking op een individueel voertuig en maken geen deel uit van een offerte, maar zijn uitsluitend bedoeld ter
vergelijking van de verschillende voertuigtypen.
4
Met basisbanden 155/60 R15 voor en 175/55 R15 achter.
5
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 brandstoftank voor 90% gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires
kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.
6
Tot aan het dak; conform DIN 70020-1.
7
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.
1
2

A 4050 83 0118

3

smart - engineered with Mercedes-Benz

smart – a Daimler brand

STANDAARDUITRUSTING SMART BUSINESS SOLUTIONS

R88
>> Stoelbekleding in stof zwart

>> Grille zwart gelakt (uni)

OPTIONELE UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN (MEER OPTIES CONFIGUREERBAAR BIJ PLUS)

R32

>> Velg naar keuze: 38,1 (15 inch)
lichtmetalen velgen R88 óf R32

>> Metallic lak naar keuze
(bodypanels) € 367

>> Automatische airconditioning

>> Warmtewerend, donkergetint
glas2 € 173

>> Matte lak naar keuze
(bodypanels)1 € 508

>> Panoramadak met geïntegreerde
zonwering3 € 356 coupé /
€ 499 forfour

VOORDEELPAKKET VEILIGHEIDSASSISTENTIE (€ 695)

>> Tridion veiligheidskooi in kleur
naar keuze (metallic of mat1)

>> Comfort pakket

>> Buitenspiegels elektrisch
verstel- en verwarmbaar

>> Audio-Systeem met Bluetooth®/
AUX/USB

>> twinamic 6-traps dubbele
koppeling automaat vanaf € 1.093

>> Parkeerhulp aan de achterzijde

>> Spoorassistent met zicht- en
hoorbare waarschuwing

>> Actieve remassistent

>> Antidiefstalsysteem € 305

OPTIES EXCLUSIEF LEVERBAAR VOOR DE BUSINESS SOLUTION PLUS
>> Bagageruimteafdekking
>> Dashboardkastje afsluitbaar
>> Gevarendriehoek

>> Zijwind assistent

>> EHBO-set
>> TIREFIT/pechhulp
>> Grotere brandstoftank (35 liter)

BOVENOP DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE BUSINESS SOLUTION BEVAT DE PLUS-UITVOERING
>> Sport pakket met 10 mm verlaagd >> JBL soundsystem vanaf € 554
sportonderstel vanaf € 584

>> BRABUS Monoblock VIII lichtmetalen velgen antraciet of zilver1, 5
€ 609

>> Andere kleur stoffen tritop kap
voor cabrio4 vanaf € 152

NETTO BIJTELLING VANAF € 122,- PER MAAND**)
>> Stoelbekleding in leder zwart

>> Cool & Media navigatiesysteem
incl. Bluetooth®/AUX/USB/SD

>> 38,1 cm (15 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen R87

>> LED-verlichting incl. regensensor >> Middenarmsteun voor opklapbaar >> Dashboardinstrumenten
cockpitklok en toerenteller

>> Grille kleur naar keuze

>> Stoelverwarming

Type

NCP

BTW (€)

BPM (€)

Fiscale waarde (€)

Consumentenadviesprijs (€)*		

smart fortwo
Business Solution

9.863

2.071

4.301 (- €556 bij automaat)

16.235

16.995

smart fortwo
Business Solution PLUS

11.929

2.505

4.301 (- €556 bij automaat)

18.735

19.495

smart forfour
Business Solution

9.518

1.999

4.718 (- €695 bij automaat)

16.235

16.995

smart forfour
Business Solution PLUS

11.584

2.433

4.718 (- €695 bij automaat)

18.735

19.495

smart fortwo cabrio
Business Solution

11.929

2.505

4.301 (+ €695 bij automaat)

18.735

19.495

smart fortwo cabrio
Business Solution PLUS

13.995

2.939

4.301 (+ €695 bij automaat)

21.235

21.995

Niet van toepassing op de smart forfour Business Solution.
Alleen van toepassing op de smart forfour Business Solution.
3
Niet van toepassing op de smart fortwo cabrio Business Solution.
4
Alleen van toepassing op de smart fortwo cabrio Business Solution.
5
Alleen in combinatie met sport pakket te selecteren.

1

2

>> Sfeerverlichting

>> Voorbereiding voor tablethouder2

>> Opberg pakket

>> Mistlampen
>> Veloursmatten

Sportpakket prijs bedraagt € 584,- voor de forfour en € 661,- voor fortwo coupé en cabrio.
JBL soundsysteem is afhankelijk van het modeltype: Het soundsysteem kost € 554,- voor fortwo coupé en cabrio / € 605,- voor forfour Business Solution.
Tritop rood voor € 152,-. BRABUS tailor-made stoffen tritop kap in grijs / licht beige / bruin voor € 1.013,-.
	Prijzen automaat als volgt: smart fortwo coupé + cabrio Business Solution € 1.372,- en € 1.093,- voor fortwo Business Solution PLUS. smart forfour Business Solution
€ 1.448,- en € 1.169,- voor forfour Business Solution PLUS.

