Автомобілі smart за святковими умовами
Модель,
№ замовлення
smart fortwo
52 кВт\71 к.с.
№ 07-40502

smart fortwo
52 кВт\71 к.с.
№ 07-70004

smart fortwo
52 кВт\71 к.с.
№ 07-70009

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 06-40273

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 06-40275

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 06-40278

smart forfour
turbo 90 к.с.
№ 07-70003

fortwo turbo
BRABUS sports
90 к.с.
№ 06-70019

Комплектація,
додаткове обладнання

Акційна
ціна, €**

Вигода*,
€

Passion, AKПП, Cool&Audio,
комфорт-пакет, підігрів сидінь,
легкосплавні диски 15”, кришка
відділення для зберігання у нижній
стулці багажника, килимки
+ 2 додаткових опції

13 451

1 012

Pure, AKПП, Cool&Audio,
комфорт-пакет, підігрів сидінь,
диски 15”, протитуманні фари,
кришка відділення для зберігання у
нижній стулці багажника, килимки
+ 6 додаткових опцій

14 021

1 055

14 620

1 100

15 637

2 577

15 773

2 613

Passion, AKПП, Cool&Media,
LED&Sensor, панорамний дах,
комфорт-пакет, камера заднього
виду, парктронік, підігрів сидінь,
диски 16”
+ 5 додаткових опції

16 288

2 700

Passion, AKПП, Cool&Audio,
парктронік, комфорт-пакет, підігрів
сидінь, додаткові прилади на
торпедо, додаткові місця для
дрібниць у салоні, легкосплавні
диски 15”, килимки
+ 2 додаткові опції

16 370

1 232

Passion, AKПП, Cool&Audio,
LED&Sensor, спорт-пакет BRABUS,
панорамний дах, комфорт-пакет,
підігрів сидінь, диски 16”/17”
+ 7 додаткових опцій

16 691

2 782

Pure, AKПП, Cool&Audio,
комфорт-пакет, підігрів сидінь, дах
панорамний, легкосплавні диски 15”,
протитуманні фари, кришка
відділення для зберігання у нижній
стулці багажника, килимки
+ 5 додаткових опцій
Proxy, AKПП, Cool&Media,
LED&Sensor, панорамний дах,
комфорт-пакет, підкермові пелюстки
перемикачів, парктронік, підігрів
сидінь, диски 16”
+ 7 додаткових опції
Passion, AKПП, Cool&Audio,
комфорт-пакет, підкермові пелюстки
перемикачів, системи попередження
про з’їзд зі смуги та про небезпечне
зближення, підігрів сидінь, диски 16”
+ 7 додаткових опцій

smart forfour
turbo 90 к.с.
№ 06-70034

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 06-40276

smart forfour
turbo 90 к.с.
№ 06-70011

fortwo cabrio
turbo 90 к.с.
№ 06-70024

smart forfour
turbo 90 к.с.
№ 07-40450

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 07-70012
№ 07-70010

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 07-40500

smart fortwo
turbo 90 к.с.
№ 07-70014

fortwo cabrio
turbo 90 к.с.
№ 07-70001

Prime, AKПП, Cool&Audio,
шкіряний салон, LED&Sensor,
підкермові пелюстки перемикачів,
комфорт-пакет, парктронік, підігрів
сидінь, підлокітник, диски 16”
+ 10 додаткових опцій

16 941

2 786

17 012

2 842

Passion, AKПП, Cool& Audio,
LED&Sensor, панорамний дах,
комфорт-пакет, попередження про
небезпечне зближення, підігрів
сидінь, диски 16” + 5 інших опцій

17 362

2 863

Prime, AKПП, шкіряний салон,
Cool&Audio, LED&Sensor, комфортпакет, червоний «капюшон»,
комфортне червоне підсвічування
салону, підігрів сидінь, тримач
смартфону, диски 16”
+ 9 додаткових опцій

17 543

2 940

Passion, AKПП, Cool&Media,
LED&Sensor, камера заднього виду,
комфорт-пакет, слік-стайл пакет,
підкермові пелюстки перемикачів,
підігрів сидінь, підлокітник, диски 16”
килимки + 5 додаткових опції

17 558

1 322

17 832
17 844

1 342
1 343

Prime, AKПП, шкіряний салон,
Cool&Media, камера заднього виду,
пакет sleek style, LED&Sensor,
підкермові пелюстки, комфорт-пакет,
панорамний дах, підлокітник, підігрів
сидінь, диски 16” комф. підсвітка,
килимки +8 ін. опцій

18 451

1 389

Prime, AKПП, шкіряний салон,
Cool&Media, LED&Sensor, JBL,
камера+парктронік, комфорт-пакет,
панорамний дах, додаткові прилади,
підігрів сидінь, диски 16”, комфортне
підсвічування салону + 9 інших опцій

20 307

1 528

Prime, AKПП, шкіряний салон, JBL,
Cool&Media, LED&Sensor, sleek style,
камера+парктронік, комфорт-пакет,
червоний «капюшон», сигналізація,
підігрів сидінь, диски 16”, комфортне
підсвічування салону +14 ін. опцій

23 038

1 734

Prime, AKПП, шкіряний салон, JBL,
Cool&Media, камера заднього виду,
LED&Sensor, підкермові пелюстки,
комфорт-пакет, панорамний дах,
попередження про з’їзд зі смуги та
про небезпечне зближення, підігрів
сидінь, диски 16” + 9 інших опцій

Passion, AKПП, Cool& Audio,
LED&Sensor, панорамний дах,
комфорт-пакет, пакет sleek style,
парктронік, спец.колір sapphire blue,
підігрів сидінь, диски 16”, килимки,
підлокітник, + 6 інших опцій

* Різниця з регулярною ціною.

** Всі розрахунки у ГРН за курсом.

