smart

electric drive
>> Cenik, veljaven od 15.12.2017

02 Serijska oprema

>> smart electric drive.
Cene.

Motorji/serijska oprema
Električni motor (60 kW/82 KM)
4,6-kilovatni polnilec
Visokonapetostna baterija (17,6 kWh)
Vključno visokonapetostna baterija in certifikat za baterijo1

smart fortwo
electric drive
Cene v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

smart cabrio
electric drive
Cene v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

smart forfour
electric drive
Cene v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

22.990,00
18.844,26

26.345,00
21.594,26

23.670,00
19.401,64

Cene v ceniku so nezavezujoče in veljajo za serijsko opremo vozila, ki jih predlaga proizvajalec.
Cene ne vsebujejo manipulativnih stroškov v višini 200 €.

smart fortwo
electric drive
Cene v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

smart cabrio
electric drive
Cene v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

smart forfour
electric drive
Cene v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Linija opreme

Koda

passion

ICLA

1.460,34
1.197,00

1.460,34
1.197,00

1.460,34
1.197,00

perfect

ICDA

1.775,10
1.455,00

1.775,10
1.455,00

1.775,10
1.455,00

prime

ICVA

2.089,86
1.713,00

2.089,86
1.713,00

2.258,22
1.851,00

1

Jamstvo za visokonapetostno baterijo do 8 let ali prevoženih 100.000 kilometrov. Točne informacije so navedene v servisni knjižici (certifikat za baterijo).

Serijska oprema 03

>> Serijska oprema.
smart electric drive.
Zunanjost

Funkcije in elektrika

Varnost in sistemi za pomoč

>> Napis electric drive spredaj in zadaj;
electric drive logotip na varnostni
celici tridion
>> Karoserija v univerzalnem laku
>> Varnostna celica tridion v črni barvi
>> Pokrovi zunanjih ogledal, hrapavi (črni)
>> Maska hladilnika, hrapava (črna)
>> 38,1 cm (15-palčna) jeklena ploščna
platišča s pnevmatikami 165/65 R15
spredaj in 185/60 R15 (R82) zadaj
>> Letne pnevmatike
>> Halogenski žarometi H4 z integriranimi
dnevnimi lučmi v tehnologiji LED
>> Tretja zavorna luč v tehnologiji LED
>> Stranski smerniki v beli barvi
>> Ročaji vrat, hrapavi (črni)

>> Paket Cool & Audio1 s samodejnim

>> ESP® – elektronski stabilizacijski

Notranjost
>> Armaturna plošča, hrapava (črna),

z belimi poudarki, in sredinski deli
vrat iz tkanine v črni barvi (fortwo)
ali hrapavo (forfour)
>> Oblazinjenje iz tkanine v črni barvi
>> Volan s tremi kraki
>> Glava prestavne ročice (črno)
>> Sredinska konzola s polico in dvojnim
držalom za pijačo spredaj ter enim
držalom za pijačo zadaj
>> Odpirala za vrata znotraj, hrapava (črna)
>> Odlagalni predal v vratih, spredaj
>> Odprt armaturni predal
>> Notranje luči
>> Sovoznikov sedež z možnostjo
prevoza daljših predmetov
(naslonjalo popolnoma poklopno)

uravnavanjem klimatizacije in
avdiosistemom smart
>> Dodatni kombinirani inštrument
(stanje napolnjenosti baterije in
izkoristek moči)
>> Prikaz zunanje temperature z
opozorilom za zmrzovanje
>> Ročno nastavljivi zunanji ogledali
>> Komfortni brisalniki z intervalnim
brisanjem in samodejnim
brisanjem/pranjem
>> Električni pomik okenskih stekel
>> Kombinirani inštrument z enobarvnim
prikazovalnikom v tehnologiji LCD in
potovalnim računalnikom
>> Ročno uravnavanje dolžine
svetlobnega snopa
>> Smernik s komfortnim vklopom z
rahlim dotikom
>> Centralno zaklepanje z radijskim
daljinskim upravljanjem, optičnim
signalom ob zaklepanju in elektronsko
blokado zagona
>> 12-voltna vtičnica s pokrovom
v sredinski konzolir
>> Servisni pokrov

program
>> ABS – sistem proti blokiranju z

elektronsko porazdelitvijo zavorne moči
>> Aktivni zavorni asistent
>> Asistent za bočni veter
>> Pomoč pri speljevanju navkreber
>> Kontrola tlaka v pnevmatikah
>> Varnostna celica tridion
>> Tempomat z omejevalnikom hitrosti

(spremenljiva omejitev hitrosti)
>> Zračni meh za voznika in sovoznika
>> Bočni zračni meh za voznika in

sovoznika (kombiniran zračni meh
za glavo/prsni koš)
>> Kolenski zračni meh za voznika
>> Tritočkovni varnostni pasovi z
zatezniki varnostnih pasov in
omejilniki zatezne sile
>> Funkcija opozarjanja za voznikov
in sovoznikov varnostni pas
>> Senzor trka za aktiviranje opozorilnih
utripalk
>> drive lock – samodejno zaklepanje
vrat med vožnjo
>> Zunanja ogledala z asferičnim
steklom na voznikovi strani

Tehnika
>> 4,6-kW polnilec
>> Visokonapetostna baterija (17,6 kWh),
vključno certifikat za baterijo2
>> Električno neposredno krmiljenje
>> Polnilni kabel za stensko polnilnico
in javne polnilnice, 5 metrski, raven

Ne z zvočnim sistemom JBL.
Jamstvo za visokonapetostno baterijo do 8 let ali prevoženih 100.000 kilometrov. Točne informacije so navedene v servisni knjižici (certifikat za baterijo).

1
2

4 Serijska oprema

>> Serijska oprema.
Posebne značilnosti.
smart fortwo.
Zunanjost

Funkcije in elektrika

>> Polna streha s stropom v črni tkanini

>> Enostaven sistem za električni pomik stekel
>> Brisalnik zadnjega stekla z intervalnim brisanjem
in samodejnimbrisanjem/pranjem
>> Ogrevano zadnje steklo

Notranjost

Varnost in sistemi za pomoč

>> Predal za očala za voznika in sovoznika
>> Senčnik za voznika (z držalom za parkirni listek) in sovoznika

>> Mehanizem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovem
sedežu i-Size in ročni izklop sovoznikovega zračnega meha
>> Zračne blazine Windowbags

smart fortwo cabrio.
Zunanjost

Funkcije in elektrika

>> Električno zložljiva streha iz črne tkanine (popolnoma

>> Odpiranje strehe preko ključa
>> Enostaven sistem za električni pomik stekel

samodejna) z ogrevanim zadnjim steklom in stropom v
kristalno sivi tkanini
>> Odstranljiva strešna drogova v barvi varnostne celice tridion
Notranjost

Varnost in sistemi za pomoč

>> Kozmetično ogledalo v senčniku z držalom za parkirni listek za

>> Zračna blazina
>> Mehanizem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovem

voznika in sovoznika
>> Odlagalni predal za strešna drogova v prtljažnih vratih

sedežu i-Size in ročni izklop sovoznikovega zračnega meha

smart forfour.
Zunanjost

Funkcije in elektrika

>> Polna streha v barvi varnostne

celice tridion
>> 85°-zadnja vrata
>> Ročno nastavljiva bočna zadnja okna

>> Sistem za električni pomik stekel
>> Brisalnik zadnjega stekla z intervalnim brisanjem in
samodejnim brisanjem/pranjem
>> Ogrevano zadnje steklo

Notranjost

Varnost in sistemi za pomoč

>> Zadnja klop s poklopnim naslonjalom
>> Odlagalni predl v vratih, zadaj
>> Prekrivalo prtljažnega prostora
>> Pritrdilna mesta v prtljažniku
>> Osvetlitev prtljažnega prostora
>> Senčnik za voznika (z držalom za parkirni listek) in sovoznika

>> Po višini nastavljiv voznikov in sovoznikov varnostni pas
>> Prikaz stanja varnostnih pasov za zadnje sedeže v enoti za
upravljanje na strop
>> Mehanizem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovem
sedežu i-Size in ročni izklop sovoznikovega zračnega meha
>> Zračne blazine Windowbags

Dodatne posebnosti linij opreme 05

>> Dodatne posebnosti linij opreme.
passion, perfect and prime.
Zunanjost

Notranjost

Funkcije in elektrika

>> Pokrovi ogledal v barvi tridion celice 1
>> Lakirana maska hladilnika
>> Platišča iz lahke kovine
>> Lakirani ročaji vrat (forfour) 2

>> Armaturna plošča v blagu
>> Večfunkcijski volan s 3 prečkami

>> Kombinirani inštrument z 8,9 cm

Tehnika
>> Rekuperacija, ki deluje na podlagi

radarskega sisteman

v usnju z obvolanskimi ročicami
v antracitni barvi
>> Odpirala za vrata znotraj v matiranem
kromu
>> Luč za branje za voznika in sovoznika
>> Osvetlitev prtljažnega prostora 3
>> Kozmetično ogledalo v senčniku za
voznika in sovoznika 4
>> Odlagalni predal v prtljažnih vratih
(fortwo)
>> Poklopna naslonjala zadnjih sedežev
v razmerju 50:50 (forfour)
>> Žep za zemljevide na naslonjalu
voznikovega in sovoznikovega sedeža
(forfour)

Pokrovi zunanjih ogledal, hrapavi (črni), z linijo passion in varnostno celico tridion v črni barvi.
Ročaji vrat, hrapavi (črni), z linijo passion in karoserijo v črni barvi.
Serijsko pri smart forfour.
4
Serijsko pri smart cabrio.
1
2
3

(3,5-palčnim) barvnim
prikazovalnikom v tehnologiji TFT
in potovalnim računalnikom
>> Servisni pokrov z zaklepom
>> Zložljiv ključ z daljinskim upravljanjem,
rezervni ključ, nezložljiv
>> Sistem za električni pomik stekel s
komfortnim aktiviranjem in zaščito
pred priprtjem

6 Različica opreme passion

>> Različica opreme passion.
Specifične posebnosti.
passion [ICLA]
Zunanjost
>> 38,1 cm (15-palčna) lakirana srebrna

platišča iz lahke kovine z 8 prečkami
s pnevmatikami 165/65 R15 spredaj in
185/60 R15 zadaj [R88]
>> Polna streha s stropom v črni tkanini
(fortwo)/polna streha v barvi
varnostne celice tridion (forfour)
>> Maska hladilnika v črni barvi
>> Varnostna celica tridion v črni barvi
>> Pokrovi zunanjih ogledal v barvi
varnostne celice tridion1

1

Notranjost
>> Armaturna plošča in sredinski del
vrat v oranžnem blagu in poudarki
v črno/sivi barvi, sedeži z oblazinjenjem
v črno/oranžnem blagu z oranžnimi
okrasnimi šivi
>> Po želji armaturna plošča in sredinski
del vrat v črnem blagu in poudarki
v beli barvi, sedeži z oblazinjenjem
v črno/belem blagu z belimi okrasnimi
šivi

Pokrovi zunanjih ogledal, hrapavi (črni), z varnostno celico tridion v črni barvi

>> Po želji armaturna plošča in sredinski

del vrat v črnem blagu in poudarki v
črni/sivi barvi, sedeži z oblazinjenjem
v črnem blagu s sivimi okrasnimi šivi

Različica opreme perfect, prime 7

>> Različica opreme perfect, prime.
Specifične posebnosti.
perfect [ICDA]
Zunanjost
>> 38,1 cm (15-palčna) lakirana črna
sijoča platišča iz lahke kovine s 4
prečkami s pnevmatikami 165/65 R15
spredaj in 185/60 R15 zadaj [R32]
>> Polna streha s stropom v črni tkanini
(fortwo)/polna streha v barvi
varnostne celice tridion (forfour)
>> Maska hladilnika v črni barvi
>> Varnostna celica tridion v črni barvi
>> Pokrovi zunanjih ogledal v barvi
varnostne celice tridionur

Notranjost
>> Armaturna plošča in sredinski del
vrat v rjavem blagu in poudarki v črni
barvi, sijoče, prezračevalne odprtine
v sivi barvi, sedeži z oblazinjenjem
v črni/rjavi kombinaciji imitacije
usnja/blaga z rjavimi okrasnimi šivi
>> Žep za zemljevide na naslonjalu
voznikovega in sovoznikovega sedeža

Specifične posebnosti smart forfour
>> Univerzalna predpriprava za smart
dodatno opremo na naslonjalih
prednjih sedežev

prime [ICVA]
Zunanjost
>> 38,1 cm (15-palčna) lakirana črna sijoča

platišča iz lahke kovine s 5 dvojnimi
prečkami s pnevmatikami 165/65 R15
spredaj in 185/60 R15 zadaj [R87]
>> Polna streha s stropom v črni tkanini
(fortwo)/polna streha v barvi varnostne
celice tridion (forfour)
>> Maska hladilnika v črni barvi
>> Varnostna celica tridion v črni barvi
>> Pokrovi zunanjih ogledal v barvi
varnostne celice tridion

1

Notranjost
>> Armaturna plošča in sredinski del
vrat v črnem blagu in poudarki v
črno/sivi barvi, sedeži z oblazinjenjem
v črnem usnju s sivimi okrasnimi šivi
>> Žep za zemljevide na naslonjalu
voznikovega in sovoznikovega sedeža

Pokrovi zunanjih ogledal, hrapavi (črni), z varnostno celico tridion v črni barvi

Funkcije in elektrika
>> Ogrevanje sedežev za voznika

in sovoznika
Specifične posebnosti smart forfour
>> Predpriprava za nosilec za tabletni

računalnik na naslonjalih prednjih
sedežev

8 Dodatna oprema

>> Paketi opreme.
Dodatna oprema.
Koda

Opis opreme

U14

Zimski paket (fortwo)
>> Ogrevan večfunkcijski volan [443]
>> Ogrevanje sedežev za voznika in sovoznika [873]
>> Izboljšana izolacija notranjosti
Zimski paket (forfour)
>> Ogrevan večfunkcijski volan [443]
>> Ogrevanje sedežev za voznika in sovoznika [873]
>> Izboljšana izolacija notranjosti

P53

Paket s polnilnimi kabli
>> Polnilni kabel za hišno vtičnico [B48]

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Serijska
oprema

passion

perfect

prime

–





–

367,22 €
301,00 €

–

–

–



147,62 €
121,00 €

–





–

608,78 €
499,00 €

–

–

–



367,22 €
301,00 €









314,76 €
258,00 €

–







578,28 €
474,00 €

–







498,98 €
409,00 €

–







683,20 €
560,00 €

in stensko polnilnico ter javne polnilnice [B49]
P25

LED & Sensor paket
>> Halogenski žarometi H4 s funkciijo dobrodoščice,

integriranimi dnevnimi lučmi v tehnologiji LED
in zadnjimi lučmi v LED tehniki [K32]
>> Meglenke [U37]
>> Senzor za dež in luči [V54]
P70

Paket Sleek-Style 1
>> 40,6 cm (16-palčna) črno lakirana platišča iz lahke

kovine z 8 Y prečkami s pnevmatikami 185/50 R16
spredaj in 205/45 R16 zadaj [R95]
>> Večfunkcijski športni volan s 3 prečkami
v usnju s sivimi okrasnimi šivi [018]2
>> Športni pedali iz nerjavnega jekla
z gumijastimi čepki
P07

Paket Urban-Style 3
>> 40,6 cm (16-palčna) črno lakirana platišča iz lahke

kovine s 5 dvojnimi prečkami s pnevmatikami
185/50 R16 spredaj in 205/45 R16 zadaj [R91]
>> Obloga okoli koles z napisom smart
>> Večfunkcijski športni volan s 3 prečkami
v usnju s sivimi okrasnimi šivi [018]4
>> Športni pedali iz nerjavnega jekla
z gumijastimi čepki

Ne s paketom Urban-Style [P07]
Z zimskim paketom [U14] bo vgrajen ogrevan volan namesto športnega volana [018]
Ne s paketom Sleek-Style [P70]
4
Ne z zimskim paketom [U14]
1
2
3




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

Dodatna oprema 9

>> Paketi opreme.
Dodatna oprema.
Serijska
oprema

passion

perfect

prime

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Koda

Opis opreme

P31

Paket Cool & Audio 1, 2
>> Avdiosistem smart z vmesnikom AUX/USB,
vmesnikom Bluetooth® z napravo za prostoročno
telefoniranje, glasno upravljanje preko pametnega
telefona, načinom Audio Streaming za prenos glasbe
ter aplikacijo smart cross connect (posebej
dobavljivo v App Store za iOS in Android3) [537]
>> Samodejno uravnavanje klimatizacije s samodejno
regulacijo temperature in kombiniranim filtrom
z aktivnim ogljem [I01]









0,00 €
0,00 €

P26

Paket Cool & Media 4
>> Mediasistem smart z 17,8 cm (7-palčnim) zaslonom
na dotik v TFT tehnologiji, vmesnikom AUX/USB,
vmesnikom Bluetooth® z napravo za prostoročno
telefoniranje, načinom Audio Streaming za prenos
glasbe, Mirror-Link® 5, Android Auto 6, glasovno
upravljanje preko pametnega telefona, navigacija s
kartami Evrope, vključno s 3 letnimi TomTom LIVE
storitvami (kasneje z možnostjo podaljšanja) [535]
>> Samodejno uravnavanje klimatizacije s samodejno
regulacijo temperature in kombiniranim filtrom z
aktivnim ogljem [I01]

–







808,86 €
663,00 €

Paket za odlagalna površine

–







89,06 €
73,00 €

P75

>> Armaturni predal z možnostjo zaklepa [I63]
>> Odlagalna mreža pri sredinski konzoli

v sovoznikovem prostoru za noge [I57]
>> Zadrževalni pas za pritrditev predmetov

na sovoznikovem sedežu [J66]

V serijski opremi
Ne z zvočnim sistemom JBL
Za kompatibilnost pametnih telefonov preverite smart.com/connect
4
Samo z električno nastavljivimi zunanjimi ogledali [V21]
5
Za kompatibilnost pametnih telefonov preverite MirrorLink.com
6 Za pregled aplikacij, ki so na voljo, preverite na android.com
1

2
3




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

10 Dodatna oprema

>> Platišča/pnevmatike.
Dodatna oprema.
Platišča iz lahke kovine 38,1 cm (15-palčna)

38,1 cm (15-palčna) lakirana srebrna
platišča iz lahke kovine z 8 prečkami s
pnevmatikami 165/65 R15 spredaj in
pnevmatikami 185/60 R15 zadaj [R88]

38,1 cm (15-palčna) lakirana črna sijoča
platišča iz lahke kovine s 4 prečkami s
pnevmatikami 165/65 R15 spredaj in
pnevmatikami 185/60 R15 zadaj [R32]

38,1 cm (15-palčna) lakirana črna sijoča
platišča iz lahke kovine s 5 dvojnimi
prečkami s pnevmatikami 165/65 R15
spredaj in pnevmatikami 185/60 R15
zadaj [R87]

40,6 cm (16-palčna) lakirana črna
platišča iz lahke kovine z 8 Y prečkami
s pnevmatikami 185/50 R16 spredaj in
pnevmatikami 205/45 R16 zadaj [R95]

40,6 cm (16-palčna) lakirana bela
platišča iz lahke kovine z 8 Y prečkami
s pnevmatikami 185/50 R16 spredaj in
pnevmatikami 205/45 R16 zadaj [R96]

Platišča iz lahke kovine 40,6 cm (16-palčna)

40,6 cm (16-palčna) lakirana črna sijoča
platišča iz lahke kovine s 5 dvojnimi
prečkami s pnevmatikami 185/50 R16
spredaj in pnevmatikami 205/45 R16
zadaj [R91]

Platišča iz lahke kovine 40,6 cm (16-palčna) za smart fortwo

Jeklena platišča 38,1 cm (15-palčna)

40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock
VIII, lakirana mat antracitna platišča iz
lahke kovine s pnevmatikami 185/50 R16
spredaj in pnevmatikami 205/45 R16
zadaj [R97]

38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z
okrasnimi s pnevmatikami 165/65 R15
spredaj in pnevmatikami 185/60 R15
zadaj [R83]

40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock
VIII, lakirana srebrna platišča iz lahke
kovine s pnevmatikami 185/50 R16 spredaj
in pnevmatikami 205/45 R16 zadaj [R84]

Dodatna oprema 11

>> Platišča/pnevmatike.
Dodatna oprema.
Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Serijska
oprema

passion

perfect

prime

38,1 cm (15-palčna) lakirana srebrna platišča iz lahke
kovine z 8 prečkami s pnevmatikami 165/65 R15 spredaj
in pnevmatikami 185/60 R15 zadaj





–

–

498,98 €
409,00 €

–

–





100,04 €
82,00 €

38,1 cm (15-palčna) lakirana črna sijoča platišča iz
lahke kovine s 4 prečkami s pnevmatikami 165/65 R15
spredaj in pnevmatikami 185/60 R15 zadaj



–



–

599,02 €
491,00 €

–



–



100,04 €
82,00 €

38,1 cm (15-palčna) lakirana črna sijoča platišča iz
lahke kovine s 5 dvojnimi prečkami s pnevmatikami
165/65 R15 spredaj in pnevmatikami 185/60 R15 zadaj



–

–



599,02 €
491,00 €

–





–

100,04 €
82,00 €

R91

40,6 cm (16-palčna) lakirana črna sijoča platišča iz
lahke kovine s 5 dvojnimi prečkami s pnevmatikami
185/50 R16 spredaj in pnevmatikami 205/45 R16 zadaj 1, 2

–







100,04 €
82,00 €

R95

40,6 cm (16-palčna) lakirana črna platišča iz lahke
kovine z 8 Y prečkami s pnevmatikami 185/50 R16
spredaj in pnevmatikami 205/45 R16 zadaj 3, 4, 5

–







100,04 €
82,00 €

R96

40,6 cm (16-palčna) lakirana bela platišča iz lahke
kovine z 8 Y prečkami s pnevmatikami 185/50 R16
spredaj in pnevmatikami 205/45 R16 zadaj 6









0,00 €
0,00 €

R97

40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock VIII, lakirana mat
antracitna platišča iz lahke kovine s pnevmatikami
185/50 R16 spredaj in pnevmatikami 205/45 R16 zadaj 7

–







629,52 €
516,00 €

R84

40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock VIII, lakirana
srebrna platišča iz lahke kovine s pnevmatikami
185/50 R16 spredaj in pnevmatikami 205/45 R16 zadaj 7

–







629,52 €
516,00 €



–

–

–

52,46 €
43,00 €









168,36 €
138,00 €

Koda

Zunanjost
Platišča iz lahke kovine

R88

R32

R87

Jeklena platišča
R83

38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z okrasnimi s
pnevmatikami 165/65 R15 spredaj in pnevmatikami
185/60 R15 zadaj
Pnevmatike

R94

Celoletne pnevmatike namesto letnih pnevmatik s
pnevmatikami 165/65 R15 spredaj in pnevmatikami
185/60 R15 zadaj 8

Serijsko s paketom Urban-Style [P07]
Samo s paketom Sleek-Style [P70]
Serijsko s paketom Sleek-Style [P70]
4
Samo s paketom Urban-Style [P07]
5
Serijsko z electric drive paketom za dizajn s karoserijo v črni barvi
6
Samo z electric drive paketom za dizajn s karoserijo v beli barvi
7
Samo s paketom Urban-Style [P07] ali Sleek-Style [P70]. Ne pri Forfour
8
Samo z 38,1 cm (15-palčnimi) platišči
1
2
3




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

12 Dodatna oprema

>> Zunanjost.
Dodatna oprema.
Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Koda

Zunanjost

Serijska
oprema

VO7

Meglenke









200,08 €
164,00 €

E22

Panoramska streha z vgrajenim senčnim rolojem
(fortwo) 1









367,22 €
301,00 €

Panoramska streha z vgrajenim senčnim rolojem
(forfour)









514,84 €
422,00 €

Električna streha iz blaga v rdeči barvi (avtomatsko)
z ogrevanim zadnjim steklom in stropom v sivi barvi
(cabrio)









157,38 €
129,00 €

746

passion

perfect

prime

Zunanjost, posebej za smart forfour electric drive

1

E55

Električno zložljiva streha iz blaga









1.039,44 €
852,00 €

E21

Toplotnoizolacijska zatemnjena zadnja bočna stekla
in zadnje steklo









178,12 €
146,00 €

Ne s smart fortwo cabrio




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

Dodatna oprema 13

>> Notranjost in funkcije/elektrika.
Dodatna oprema.
Serijska
oprema

passion

perfect

prime

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Koda

Notranjost

10U

Oblazinjenje v optiki usnja, črno s sredinskim delom
naslonjala v črni tkanini (fortwo in cabrio)



–

–

–

125,66 €
103,00 €

Oblazinjenje v optiki usnja, črno s sredinskim delom
naslonjala v črni tkanini (forfour)



–

–

–

189,10 €
155,00 €

S55

Višinsko nastavljiv voznikov sedež 1









63,44 €
52,00 €

877

Ambientalna osvetlitev s posredno osvetlitvijov vratih
in prostoru za noge za voznika ter sovoznika,
za armaturni predal in sredinsko konzolo

–

2

2

2

157,38 €
129,00 €

J59

Sredinska konzola s predalom in poklopnim
sredinskim naslonjalom spredaj

–







104,92 €
86,00 €

S33

Sedeži readyspace zadaj s škatlo Cargobox in nastavitvijo
zadnjih sedežev za več prostora v prtljažniku (forfour)

–







289,14 €
237,00 €

I63

Armaturni predal z možnostjo zaklepanja



3

3

3

47,58 €
39,00 €

I40

Velur predpražniki, črni (fortwo in cabrio)









Velur predpražniki, črni (forfour)









41,48 €
34,00 €
82,96 €
68,00 €

00X

Vstopne letve, neosvetljene, dvodelne (fortwo in cabrio)









52,46 €
43,00 €

X16

Mreža proti vrtinčenju zraka za cabrio









59,78 €
49,00 €

723

Prekrivalo prtljažnega prostora z mrežnim žepom (fortwo)









125,66 €
103,00 €

J55

Odlagalni predal v prtljažnih vratih (fortwo)









52,46 €
43,00 €

Funkcije in elektrika
873

Ogrevanje sedežev za voznika in sovoznika









273,28 €
224,00 €

V21

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala









200,08 €
164,00 €

I32

Pepelnik in vžigalnik









26,84 €
22,00 €

Vključno nastavitev naklona sedeža s funkcijo One-Touch za voznika in sovoznika
Samo z dodatnim kombiniranim inštrumentom
3
Samo s paketom za odlagalne površine [P75]"
1
2




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

14 Dodatna oprema

>> Infotaiment, navigacija in komunikacija.
Dodatna oprema.
Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Serijska
oprema

passion

perfect

prime









314,76 €
258,00 €

fortwo: 6-kanalni DSP ojačevalnik s skupno
zmogljivostjo 240 W v povezavi z 8 zvočniki

–







572,18 €
469,00 €

fortwo cabrio: 5-kanalni DSP ojačevalnik s skupno
zmogljivostjo 200 W v povezavi z 6 zvočniki

–







519,72 €
426,00 €

forfour: 8-kanalni DSP ojačevalnik s skupno
zmogljivostjo 320 W v povezavi z 12 zvočniki

–







624,64 €
512,00 €

C67

Nosilec za pametni telefon za avdiosistem smart 3









104,92 €
86,00 €

X55

Paket polnilnih kablov za pametni telefon
(fortwo/cabrio)
› Apple® Lightning polnilni kabel 4
› Mikro-USB polnilni kabel 4









30,50 €
25,00 €

864

Nosilec za tabletni računalnik iPadAir®
Vključno predpriprava (forfour) 5

–



–

–

215,94 €
177,00 €

–

–





157,38 €
129,00 €

–







57,34 €
47,00 €

Koda

Infotainment, navigacija in komunikacija

C04

Digitalni radio za standard DAB, DAB+ in DMB 1

810

Zvočni sistem JBL, vključno odstranljiv subwoofer v
prtljažnem prostoru 2

866

Univerzalna predpriprava za smart dodatno opremo
(forfour) 6

Samo s paketom Cool & Audio [P31] ali Cool & Media [P26]
Ne s paketom Cool & Audio [P31], akustičnim opozarjanjem okolice [B53]. Samo s paketom Cool & Media [P26]
in električno nastavljivimi zunanjimi ogledali [V21]
3
Samo s paketom Cool & Audio [P31]
4
Več polnilnih kablov je na voljo preko Mercedes-Benz dodatne opreme
5
Ne z univerzalno predpripravo za smart dodatno opremo [866]
6
Ne z nosilcem za tabletni računalnik iPadAir® [864]"

1
2




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

Dodatna oprema 15

>> Varnost in sistemi za pomoč.
Dodatna oprema.
Serijska
oprema

passion

perfect

prime

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Koda

Varnost in sistemi za pomoč

J43

Notranje ogledalo s samodejno zasenčitvijo 1









125,66 €
103,00 €

238

Asistent za ohranjanje smeri z akustičnim
in vizualnim opozorilom 2









398,94 €
327,00 €

220

Pomoč pri parkiranju z akustičnim opozorilom









314,76 €
258,00 €

218

Kamera za vzvratno vožnjo 3

–







362,34 €
297,00 €

V19

Protivlomna naprava z nadzorom vhodnih vrat
in servisnega pokrova









314,76 €
258,00 €

B53

Akustično opozarjanje okolice, z možnostjo izklopa 5









125,66 €
103,00 €

B51

Set za popravilo pnevmatike s kompresorjem
in polnilom









109,80 €
90,00 €

4

Podaljšano jamstvo
GAR1

12 mesečno podaljšano jamstvo 6









130,00 €
106,56 €

GAR2

24 mesečno podaljšano jamstvo 6









319,00 €
261,48 €

Ne z asistentom za ohranjanje smeri.
Ne z notranjim ogledalom s samodejno osvenčitvijo.
Samo s paketom Cool & Media [P26].
4
Z zaklepljivim servisnim pokrovom in masko hladilnika v črni barvi [4U2]
5
Ne z zvočnim sistemom JBL [810]
6
Podaljšano jamstvo se sklene preko podjetja Cargarantie. Cargarantie opredeljuje pogoje jamstva
1
2
3




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

16 Dodatna oprema

>> Barve/lak.
smart fortwo in smart cabrio.
Koda

Barve/lak

Serijska
oprema

passion

perfect

prime

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Karoserijske plošče
ECAO

Črno (uni)









0,00 €
0,00 €

EAZO

Belo (uni)









0,00 €
0,00 €

ECFO

Rdeče (uni) 1









0,00 €
0,00 €

EBCO

Jesensko rjavo (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDFO

Črno-rumeno (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDAO

Hladno srebrno (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDBO

Lava oranžno (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDDO

Polnočno modro (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDEO

Lunino belo (mat)









525,82 €
431,00 €

EAIO

Titanovo sivo (mat)









525,82 €
431,00 €

Varnostna celica tridion

1
2

EN1U

Črno (uni)









0,00 €
0,00 €

EN3U

Belo (uni)









262,30 €
215,00 €

EN8U

Jupiter rdeče (uni) 1









262,30 €
215,00 €

EN2U

Hladno srebrno (kovinsko)









262,30 €
215,00 €

EN5U

Lava oranžno (kovinsko)









262,30 €
215,00 €

EM1U

Grafitno sivo (mat)









367,22 €
301,00 €

Ne z varnostno celico Tridion v jupiter rdeči [EN8U]
Ne s karoserijo v rdeči [ECFO].




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

Dodatna oprema 17

>> Barve/lak.
smart fortwo in smart cabrio.
Koda

Barve/lak

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Serijska
oprema

passion

perfect

prime

–

–

–

0,00 €
0,00 €

Maska hladilnika
4U5

Hrapavo (črno)



4U2

Črno (uni)









0,00 €
0,00 €

4U3

Belo (uni) 2

–







63,44 €
52,00 €

5U2

Črno-rumeno (kovinsko) 3

–







63,44 €
52,00 €

4U4

Hladno srebrno (kovinsko) 2

–







63,44 €
52,00 €

1

Streha iz blaga (cabrio)
Streha iz blaga, električno z ogrevanim zadnjim steklom
za cabrio electric drive
740

› črno, siv strop









0,00 €
0,00 €

746

› r deče, siv strop









157,38 €
129,00 €

tailor made streha iz blaga, električno z ogrevanim
zadnjim steklom za cabrio electric drive
747

› rjavo, siv strop









1.046,76 €
858,00 €

741

› sivo, siv strop









1.046,76 €
858,00 €

748

› svetel bež, siv strop









1.046,76 €
858,00 €

Serijsko s protivlomno napravo [V19]
Samo z varnostno celico tridion in/ali karoserijo v enaki barvi
3
Samo s karoserijo v enaki barvi
1
2




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

18 Dodatna oprema

>> Barve/lak.
smart forfour.
Koda

Barve/lak

Serijska
oprema

passion

perfect

prime

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Karoserija
ECNO

Črno (uni)









0,00 €
0,00 €

EBZO

Belo (uni)









0,00 €
0,00 €

EBCO

Jesensko rjava (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDFO

Črno-rumeno (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EAPO

Kadmijsko rdeče (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

ECPO

Hladno srebrno (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDCO

Grafitno sivo (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDBO

Lava oranžno (kovinsko)









378,20 €
310,00 €

EDDO

Polnočno modro (kovinsko)









378,20 €
310,00 €




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

Dodatna oprema 19

>> Barve/lak.
smart forfour.
Koda

Barve/lak

Serijska
oprema

passion

perfect

prime

Cena v €
vklj. 22 % DDV
brez DDV

Varnostna celica tridion
EN4U

Črno (uni)









0,00 €
0,00 €

EN6U

Belo (uni)









262,30 €
215,00 €

ER4U

Kadmijsko rdeče (kovinsko)









262,30 €
215,00 €

ER2U

Hladno srebrno (kovinsko)









262,30 €
215,00 €

EN5U

Lava oranžno (kovinsko)









262,30 €
215,00 €

ER3U

Grafitno sivo (kovinsko)









262,30 €
215,00 €

–

–

–

0,00 €
0,00 €

Maska hladilnika
4U5

Hrapavo (črno)



4U6

Črno (uni) 2









0,00 €
0,00 €

4U7

Belo (uni)

–







63,44 €
52,00 €

5U2

Črno-rumeno (kovinsko) 3

–







63,44 €
52,00 €

5U1

Kadmijsko rdeče (kovinsko) 2

–







63,44 €
52,00 €

4U8

Hladno srebrno (kovinsko) 2

–







63,44 €
52,00 €

4U9

Grafitno sivo (kovinsko) 2

–







63,44 €
52,00 €

Serijsko s protivlomno napravo [V19]
Samo z varnostno celico tridion in/ali karoserijo v enaki barvi
3
Samo s karoserijo v enaki barvi
1
2

1




–

serijska oprema
dodatna oprema
dodatna oprema brez doplačila
ni dobavljivo

20 Varovanje okolja

>> Varovanje okolja.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Financiranje 21

>> Financiranje.
Ostanite mobilni – tudi finančno.
Če se boste odločili za vozilo smart, se boste odločili za nenavadno vozilo in za izjemno prilagodljivost – še posebej v povezavi
z našimi finančnimi storitvami. Tako se boste z našimi različnimi ponudbami financiranja in produkti lizinga lahko hitro in
premišljeno usedli za volan svojega novega vozila smart. Naši paketi zavarovanj pa poskrbijo, da ste vedno in povsod optimalno
zaščiteni.
Finaciranje

Leasing

Vezava lahko prinese več svobode.
Odplačajte vaše novo ali rabljeno vozilo enostavno postopno s
preglednimi mesečnimi obroki in privlačnimi obrestmi. S po
meri pripravljenimi ponudbami financiranja v sodelovanu z
NLB Leasing je vse to povsem enostavno. Preverite pri vašem
pooblaščenem prodajalcu.

Majhni obroki so lahko velika prednost.
Lizing je zanima alternativa gotovinskemu nakupu.
Plačajte samo za uporabo in izkoristite ugodne mesečne
obroke. V primeru gospodarske uporabe je te stroške vsekakor mogoče uveljaviti kot stroške poslovanja. Veselite se
izdelkov, ki vam omogočajo finančni manevrski prostor.

Standardno financiranje – hitreje do želenega vozila. S standardnim financiranjem odplačate vaše vozilo smart v točno
določenem časovnem obdobju s stalnimi mesečnimi obroki. Najboljše pa je: ob koncu odplačilne dobe je vaše vozilo smart
povsem vaše.

Finančni lizing – nekoliko drugačen način financiranja.
Seznanite se z obliko lizinga, ki prinaša dodatne davčne
ugodnosti. S finančnim lizingom lahko – kot gospodarski
lastnik vozila – mesečne obroke pri gospodarski uporabi
uveljavljate kot stroške poslovanja, ob koncu odplačilne dobe
pa z vozilom prosto razpolagate.

Financiranje zadnjega obroka – z majhnimi obroki do velikega
cilja. Odplačevanju vozila smart z majhnimi mesečnimi obroki
je prilagojeno financiranje zadnjega obroka. Pri tem vaše vozilo
ob koncu trajanja pogodbe odkupite z individualno dogovorjenim obrokom, ki ustreza vrednosti vašega rabljenega vozila
smart.
Opcijsko financiranje – najbolj prilagodljiva oblika financiranja. Z opcijskim financiranjem lahko izbirate: vaše vozilo smart
lahko ob koncu trajanja pogodbe z dogovorjenim zadnjim
obrokom odkupite ali ob ugodnih pogojih sklenete nadaljnje financiranje ali pa vozilo smart preprosto vrnete.

NLB Leasing d.o.o.
Poslovalnica Ljubljana
Baragova 5, 1000 Ljubljana,
T: 01 588 35 71
Poslovalnica Maribor
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor,
T: 02 460 01 75
Poslovalnica Celje
Kocenova ulica 1, 3000 Celje,
T: 03 492 04 40
Poslovalnica Koper
Ferrarska 10, 6000 Koper,
T: 05 610 04 16

Operativni lizing – računajte z veliko svobode.
Pri operativnem lizingu vaše vozilo ob koncu pogodbe preprosto vrnete trgovcu. Vozilo tako uporabljate brez tveganja
preostale vrednosti in brez vložka kapitala – vse to ob jasno
izračunanih obrokih lizinga, ki jih v primeru gospodarske
uporabe lahko uveljavljate kot stroške poslovanja.
Lizing s celovitimi storitvami – celosten paket: lizing vključno s servisom. Lizing razbremeni vaš račun, dodatne
storitve lizinga s celovitimi storitvami pa naredijo vaš vsakdan enostavnejši. Naj gre za vzdrževanje, popravilo, pnevmatike, davki ali avtomobilsko zavarovanje – lizing s celovitimi
storitvami vključuje vse to. Del tega lizinga pa so seveda tudi
stalni obroki ob ugodnih pogojih.

22 Garancija in servis

>> Garancija in servis.
Poskrbimo za počutje vašega smarta.
Novi pogoji proizvajalca z neomejenim številom kilometrov pomenijo obsežno zaščito uporabnika, ki jo ta lahko z dodatnimi
paketi storitev še razširi. Obseg servisiranja je minimalen, vsa dela pa so v servisnih paketih jasno in podrobno opredeljena,
da so stroški čim bolj pregledni.

Garancija

Servisiranje smartovih vozil

Za nova vozila velja 2-letna garancija z neomejenim
številom kilometrov in 12-letna garancija na prerjavenje.

Hitro.
Smartov sodobni diagnostični sistem zagotavlja hitro in
zanesljivo odkrivanje problemov, modularna konstrukcija vozil
in za smart značilni servisni paketi pa omogočajo, da se Vaš
smart v najkrajšem času vrne na cesto.
Kakovostno.
Visoko kvalificirani in usposobljeni kadri, nebirokratska
organizacija dela, jasno struk- turirani delovni procesi in uporaba vrhunske tehnologije zagotavljajo visoko raven učinkovitosti smartovih servisnih delavnic.
Ekonomično.
Zaradi kratkotrajnega zadrževanja vozil v servisni delavnici,
nizkih stroškov servisiranja in popravil, primernih intervalov
vzdrževanja ter ugodne zavarovalnine je smart vozilo z
izredno nizkimi obratovalnimi stroški. To so potrdili tudi
neodvisni strokovnjaki.

smart road assistance 23

>> smart road assistance.
Serijska garancija mobilnosti.
Uživajte skoraj brezmejno mobilnost v 30 evropskih državah z serijsko garancijo mobilnosti smart road assistance.
V primeru nezgode ponuja brezplačne storitve do 30 let po prvi registraciji.
V primeru nezgode vam je po vsej Evropi na voljo klicna številka 800 1 777 7777 (Alternativa: +386 1 888 81 17).
S pomočjo naših strokovnjakov bomo poskrbeli, da boste v najkrajšem času spet mobilni v svojem vozilu. Če hitra pomoč
na lokaciji ni mogoča, uredimo odvoz vozila k pooblaščenemu serviserju in poskrbimo za vašo mobilnost med popravilom.

Storitve ki vam pripadajo s serijsko garancijo mobilnosti:
> Hitra pomoč
> Odvoz vozila k pooblaščenemu serviserju
> Nadomestno vozilo v času popravila pri pooblaščenem
serviserju (največ 3 delovne dni)
> Alternativa za nadomestno vozilo: kritje stroškov za
alternativno nadaljevanje poti (vlak/letalo)
> Prevzem stroškov taxi službe ali drugih javnih prevozov
> Prenočitev v hotelu v času popravila (največ 3 noči)
> Dostava vozila po opravljenem popravilu

Edini pogoj za veljavnost garancije mobilnosti smart road
assistance je redno vzdrževanje vozila in popravljanje
morebitnih nastalih škod pri pooblaščenem serviserju.
Veljavnost garancije mobilnosti smart road assistance
se podaljšuje ob vsakem rednem vzdrževanju do 30 let
po prvi registraciji.
Storitev ne velja zgolj pri tehničnih napakah, ampak
tudi pri majhnih nerodnostih (kot npr. nevoznost zaradi
pomanjkanja goriva, izguba ključev itd.), nesrečah,
vandalizmu in kraji delov.
Ste zamudili vzdrževanje pri pooblaščenem serviserju?
Ni težav. Vrnite s k pooblaščenem serviserju z naslednjim
rednim vzdrževanjem. Po opravljenem vzdrževanju bo
garancija mobilnosti spet veljavna.
Za več informacije se obrnite na pooblaščenega
prodajalca.

Prodajna mesta smart:
Autocommerce, d.o.o.
Autocommerce Ljubljana, Baragova 10, Ljubljana, T: 01 / 588 35 20
RC Maribor, Ptujska c. 132, Maribor, T: 02 / 460 01 10
RC Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper, T: 05 / 663 12 00
RC Celje, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, T: 03 / 426 18 81

K dodatkom v tem ceniku: po zaključku redakcije te tiskovine december 2017 so morda na izdelku nastale spremembe. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb
in oblike, do barvnih odstopanj in do sprememb obsega dabave v dobavnem roku, če so spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesa prodajalca za kupca. če
potrebujeta prodajalec in proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega izdelka oznake in številke, ni samo iz tega mogoče izvajati nikakršnih pravic. Slike
in opisi vsebujejo morda tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijskemu obsegu dobave. Barvna odstopanja so posledica tiska. MPC v EUR vključuje 22%
DDV ter davek na motorna vozila po veljavnih stopnjah glede na davčno osnovo. Cene veljajo za serijsko opremo vozila v Ljubljani. Cena ne vsebuje manipulativnih
stroškov. Pridržujemo si pravico do spremembe opreme in cene glede na spremembo pri proizvajalcu. Cene so informativne.
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