
smart: 100 % elektrisch.
>> Vanaf € 23.995* of € 30 netto bijtelling per maand**

Van toepassing voor zowel de particuliere als zakelijke klanten. Op alle modellen
heeft een fiscale afprijzing plaatsgevonden en dus ideaal voor de zakelijke rijder!

ELEKTRISCH

>> 4 % bijtelling

>> Geen BPM/MRB

>> Opladen in <40 min¤



>> 100 % elektrisch, 100 % rijplezier!

smart EQ fortwo en forfour.

Het innovatieve voertuigconcept van smart en de 100 % elektrische aandrijving zijn gewoon voor elkaar 
gemaakt – en dit heeft de perfecte ‘groene’ (zakelijke) auto opgeleverd. De compacte smart garandeert u 
optimale wendbaarheid in het verkeer evenals bij parkeren; de tridion veiligheidskooi staat altijd in voor 
de veiligheid van u en uw berijders en de vooruitstrevende 100 % elektrische aandrijving garandeert een 
beter milieu en geen uitlaatgassen. Standaard met veel intelligente oplossingen zoals opladen per app, 
radargebaseerde recuperatie van energie of de actieve remassistent. 

En met nóg meer rijplezier – dankzij het volle koppelvermogen vanaf de eerste meter bent u immers altijd 
snel uit de startblokken (0-60 acceleratie: 4,9 sec. voor smart EQ fortwo).

>> Alle productvoordelen op een rij:
• De iconische smart: 100 % elektrisch en emissievrij, onbetaalbaar voor het milieu.

• U hoeft zich nu of toekomstig nooit zorgen te maken of u nog toegang hebt tot de stedelijke 
binnensteden door milieurestricties. Met de smart EQ fortwo en forfour zit u altijd goed. Ideaal 
voor het werk en privé!

• Elektrisch opladen van 0 naar 80 % in minder dan 40min, dankzij de standaard 22kW snellader¤. 
Uniek in dit segment! 

• smart EQ control app: voorverwarming batterij, het vinden van laadstations evenals betalen per 
app. Standaard op iedere smart EQ, wel zo vooruitstrevend en intelligent!

• Compact voertuig waarmee u altijd en overal kan parkeren, draaicirkel slechts 6,95m.

• Batterijcertificaat voor 8 jaar garantie of tot 100.000km (afhankelijk van welk limiet het eerste 
wordt bereikt).

• Geruisloos elektrisch rijcomfort.

• Engineered by Mercedes-Benz.

>> Fiscale voordelen op een rij: 
• 4 % bijtelling of € 30 netto bijtelling per maand.** �
• Geen BPM.�
• Geen jaarlijkse wegenbelasting.�
• Bedrijven: eenmalige Milieu Investeringsaftrek (MIA) subsidie van 27 %.�

� Voorbehouden aan wetswijzigingen en smart is nooit verantwoordelijk voor enig fiscale wetgeving of informatie hieromtrent. Louter bedoeld als informatie voor klant om u optimaal proberen te informeren. 

¤  De aangegeven laadtijden hebben betrekking op het elektrisch laden van 10 % naar 80 % met 22 kW snellader. Laadtijd afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur en de ingestelde laadstroom op de 

laadkabel dus controleer uw elektriciteitsvoorziening om het maximale vermogen van 22 kW te (kunnen) benutten. Indien bijv. slechts aangesloten met 11 kW, doet u langer over het laden (±1,5u).



>> COMFORT
Intelligent, puur en 100 % elektrisch: de COMFORT-uitvoering 
van de smart EQ heeft alles wat u nodig heeft voor een 
comfortabele rit door de stad. Zijn ongeziene wendbaarheid, 
uitgebreide basisuitrusting en pittige elektrische aandrijving 
zorgen voor een heel nieuwe rijervaring. En dat allemaal met 
een CO

2
-uitstoot van 0,0 gram.

STANDAARDUITRUSTING
• Uitrustingslijn Pure met stoelbekleding in 

lederlook zwart

• Lichtmetalen velgen naar keuze (15": R88 of 
R32 design)

• Eentraps automatische transmissie

• Audio-systeem met Bluetooth®/AUX/USB

• Automatische airconditioning

• Tridion veiligheidskooi in kleur naar keuze 
(metallic of mat 1)

• Grille zwart gelakt

• Comfort pakket 
- Buitenspiegels elektrisch verwarmbaar 
   en verstelbaar 
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar 
- Stuur in hoogte verstelbaar

• Akoestische omgevingsbescherming

• Oplaadkabel pakket (huishoudelijk en wallbox)

• Mistlampen

• Veloursmatten

• Actieve remassistent

• smart EQ control app

• 22 kW snellader voor mogelijkheid 
opladen in < 40min¤

• Digitale radio DAB+Cool & Audio
(audio+airco+Bluetooth®).

Keuze uit R88 / R32 velgen 
(zonder meerprijs).

Standaard 
22 kW snellader.

Automatische 
transmissie.

Alle modellen zijn ook voorzien van: 
Afsluitbaar dashboardkastje, bagageruimte afdekking, Tirefit/pechset met compressor en gevarendriehoek & EHBO-set.

COMFORT
smart EQ

NCP prijs (€) 21 % BTW (€) BPM (€) Fiscale waarde (€)
Consumenten- 
adviesprijs (€)

fortwo coupé  € 19.143  € 4.020 0  € 23.163 € 23.995 

forfour  € 19.143 € 4.020 0  € 23.163 € 23.995 

fortwo cabrio  € 21.623  € 4.541 0  € 26.164 € 26.995 



STANDAARDUITRUSTING
• Eentraps automatische transmissie

• Automatische airconditioning

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

• Comfort pakket (vgl Comfort)

• Akoestische omgevingsbescherming

• Oplaadkabel pakket (huishoudelijk en wallbox)

• Mistlampen

• Veloursmatten

• Actieve remassistent

• smart EQ control app

• 22 kW snellader voor mogelijkheid 
opladen in < 40min¤

• Digitale radio DAB+

 + Uitrustingslijn Prime met stoelbekleding in 
zwart leder

 + Navigatiesysteem met Bluetooth®/AUX/USB/SD

 + LED & Sensor pakket

 + Lichtmetalen velgen (15": R87 design)

 + Grille in kleur naar keuze

 + Winterpakket (Stoelverwarming, extra 
interieurisolatie & verwarmd stuurwiel)

 + Sfeerverlichting

 + Middenarmsteun neerklapbaar

 + Opbergpakket

 + Voorbereiding voor tablethouder (enkel forfour)

>> COMFORT+
De COMFORT+-uitvoering van de smart EQ bouwt verder op de 
basis van de COMFORT-uitvoering, maar kreeg daar bovenop 
een extra uitgebreid optiepakket mee, met onder meer een 
geavanceerd multi-touch navigatiesysteem, LED-lichten en een 
hoogwaardig lederen interieur. Het resultaat? Een uitzonderlijk 
uitgeruste stadswagen die altijd en overal indruk maakt.

LED & Sensor 
pakket.

Lichtmetalen velgen 
R87 (15 inch).

Navigatie-systeem met 
Bluetooth®/AUX/USB/SD.

Winterpakket.

+ Verwijst naar additionele standaarduitrusting t.o.v. voorgaande modelvariant.

Alle modellen zijn ook voorzien van: 
Afsluitbaar dashboardkastje, bagageruimte afdekking, Tirefit/pechset met compressor en gevarendriehoek & EHBO-set.

COMFORT+
smart EQ

NCP prijs (€) 21 % BTW (€) BPM (€) Fiscale waarde (€)
Consumenten- 
adviesprijs (€)

fortwo coupé  € 20.796  € 4.367 0  € 25.163 € 25.995 

forfour  € 20.796  € 4.367 0  € 25.163 € 25.995 

fortwo cabrio  € 23.276  € 4.888 0  € 28.163 € 28.995 



Zin in een extra stoere uitstraling? Maak kennis met 
de smart EQ BRABUS Style. Deze sportieve stadswagen 
combineert een gestroomlijnde, krachtige look met heel wat 
luxueuze optiepakketten en een afwerking in uitzonderlijk 
hoogwaardige materialen. De badboy onder de stadswagens. 
En dat 100 % elektrisch.

>> BRABUS Style STANDAARDUITRUSTING
• Eentraps automatische transmissie

• Automatische airconditioning

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

• Comfort pakket (vgl Comfort)

• Akoestische omgevingsbescherming

• Oplaadkabel pakket (huishoudelijk en wallbox)

• Mistlampen

• Actieve remassistent

• smart EQ control app

• 22 kW snellader voor mogelijkheid 
opladen in < 40min¤

• Digitale radio DAB+

• Navigatiesysteem met Bluetooth®/AUX/USB/SD

• LED & Sensor pakket

• Grille in kleur naar keuze

• Winterpakket (Stoelverwarming, extra 
interieurisolatie & verwarmd stuurwiel)

• Sfeerverlichting

• Middenarmsteun neerklapbaar

• Opbergpakket

• Voorbereiding voor tablethouder (enkel forfour)

 + Uitrustingslijn BRABUS met stoelbekleding in 
nappa leder

 + BRABUS Monoblock IX lichtmetalen velgen (16")

 + BRABUS bumpers en spoilers exterieur

 + BRABUS sportstoelen in nappaleder

 + BRABUS veloursmatten

 + Warmtewerend, donkergetint glas / 
ready space stoelen (enkel forfour) 

 + Achteruitrijcamera + 
parkeersensoren achter

 + Panoramadak

Velg BRABUS 
Monoblock IX.

Sportstoelen 
in nappaleder.

Panoramadak.

BRABUS 
bumpers.

Achteruitrijcamera + 
parkeersensor achter.

+ Verwijst naar additionele standaarduitrusting t.o.v. voorgaande modelvariant.

Alle modellen zijn ook voorzien van: 
Afsluitbaar dashboardkastje, bagageruimte afdekking, Tirefit/pechset met compressor en gevarendriehoek & EHBO-set.

BRABUS Style
smart EQ

NCP prijs (€) 21 % BTW (€) BPM (€) Fiscale waarde (€)
Consumenten- 
adviesprijs (€)

fortwo coupé  € 22.449 € 4.714 0  € 27.163 € 27.995 

forfour  € 22.449 € 4.714 0 € 27.163 € 27.995 

fortwo cabrio  € 24.929 € 5.235 0 € 30.163 € 30.995 



>> COMFORT / COMFORT+ / BRABUS Style

>> COMFORT+

1.  Metallic lak naar keuze  
     (bodypanels) € 367

1.  Sportpakket met 10mm verlaagd 
     sportonderstel € 483

5.  Warmtewerend, donkergetint 
     glas2,5 € 173

9.  Spoorassistent € 386 

2.  Matte lak naar keuze  
     (bodypanels)1 € 508

2.  Achteruitrijcamera5 € 351

6.  Antidiefstalsysteem € 305

10.  Windscherm cabrio4 € 58

4.  Panoramisch dak met geïntegreerde  
     zonwering3,5 € 356 coupé / € 499 forfour

3.  Nightskypakket met blauwe  
     accenten exterieur en interieur
     € 5.008 (alle modeltypes)

7.  Andere kleur stoffen tritop kap  
     voor cabrio4,8 vanaf € 152

4.  BRABUS Monoblock VIII  
     lichtmetalen velgen antraciet 
     of zilver1 ,7 € 609

8.  Parkeerhulp aan achterzijde6 
     € 305

Optionele uitrustingsmogelijkheden

Unieke opties 

1 Niet van toepassing op de smart EQ forfour.
2 Alleen van toepassing op de smart EQ forfour comfort (+). 
3 Niet van toepassing op de smart EQ fortwo cabrio.
4 Alleen van toepassing op de smart EQ fortwo cabrio.

5 Standaarduitrusting op BRABUS Style.
6 Enkel bij comfort (+), standaard op BRABUS Style.
7 Alleen in combinatie met sportpakket te selecteren.
8  Tritop rood voor € 152, BRABUS tailor-made stoffen tritop kap in grijs / licht beige / bruin voor € 1.013.

>> BRABUS Style

1.  BRABUS Monoblock VIII € 97

Unieke opties 

3.  Stoffen vouwdak, elektrisch2 
     € 1.007



TECHNISCHE GEVEVENS
smart EQ fortwo smart EQ fortwo cabrio smart EQ forfour

elektromotor met permanente magneet

Motor/constructie
elektromotor met 

permanente magneet
elektromotor met 

permanente magneet
elektromotor met 

permanente magneet

Continu vermogen in kW 1 41 41 41

Max. vermogen in kW (pk) 1 60 (82) 60 (82) 60 (82)

Max. koppel in Nm 1 160 160 160

Acceleratie 0–60 km/h in sec. 4,9 5,1 5,5

Acceleratie 0–100 km/h in sec. 11,5 11,8 12,7

Topsnelheid in km/h 130 130 130

Accucapaciteit in kWh 17,6 17,6 17,6

Accutype lithium-ion lithium-ion lithium-ion

Aantal accucellen 96 96 96

Boordlader in kW 22 22 22

Oplaadtijd (10-80 %) in uren 
bij opladen met behulp van 
de wallbox 2,3

< 40 min < 40 min < 40 min

Oplaadtijd (10-80 %) in uren 
bij opladen met behulp van 
een gewoon stopcontact 2

7 u 7 u 7 u

Actieradius in km 4,5 145 - 160 144 - 159 137 - 155

Stroomverbruik (gecombineerd) 
in kWh/100km 4,5 12,9 - 20,1 4 13 - 20,2 4 13,4 - 20,8 4

CO
2
-emissie (gecombineerd) 

in g/km 4,5 0 0 0

Lengte/breedte/hoogte in mm 2.695 / 1.663 / 1.555 2.695 / 1.663 / 1.553 3.495 / 1.665 / 1.554

Wielbasis in mm 1.873 1.873 2.494

Spoorbreedte (voor/achter) in mm 1.469 / 1.430 1.469 / 1.430 1.467 / 1.429

Draaicirkel in m 
(van trottoirband tot trottoirband)

6,95 6,95 9,05

Bagageruimtevolume in l 6 260-350 260-340 185-975

Leeggewicht/laadvermogen in kg 7 1.085 / 225 1.115 / 205 1.200 / 360

1 Opgaven volgens richtlijn ECE-R 85 in de huidige versie.     
2 Laadtijd afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur en de ingestelde laadstroom op de laadkabel dus controleer uw elektriciteitsvoorziening om het maximale vermogen van 22 kW te (kunnen) benutten. 
 Indien de wallbox bijv. slechts aangesloten is met 11 kW, doet u langer over het laden (±1,5u). .     
3 Wallbox optioneel beschikbaar.    
4 De opgegeven waarden werden volgens de voorgeschreven meetmethode berekend. Het betreft de 'NEDC-CO2-waarden' conform art. 2 lid 1 Uitvoeringsverordening (EU) 2017 / 1153. Het stroomverbruik is  
 bepaald op basis van 692 / 2008 / EG. De waarden variëren afhankelijk van de gekozen optionele uitrustingen. De reële actieradius en verbruik van het voertuig zijn afhankelijk van meerdere factoren  
 zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is: de optionele uitrusting, het gebruik van het voertuig, de individuele rijstijl, de laadtoestand van het voertuig en de batterij, de weersomstandigheden, de  
 buitentemperatuur en nevenverbruikers als airconditioning / verwarming etc. Het is niet uit te sluiten dat de werkelijke actieradius van het voertuig als gevolg van het specifieke praktijkgebruik en externe  
 factoren kan afwijken.  
5 De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het aanbod. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 
6 Tot aan het dak conform DIN 70020-1. 
7 Opgaven volgens 92 / 21 / EU in de versie 95 / 48 / EU; massa in rijklare toestand,  met bestuurder, 68 kg, en bagage, 7 kg voor modellen met standaarduitrusting. Opties en accessoires zorgen voor hogere  
 waarden, waardoor het laadvermogen overeenkomstig wordt verlaagd.

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht bij een Mercedes-Benz dealer. Deze kan u helpen om een voertuig te kiezen dat aansluit bij uw behoeften.

* De smart EQ fortwo & forfour is er al vanaf € 23.995,-. Consumentenadviesprijs incl. geadviseerde kosten rijklaar maken € 625; recyclingbijdrage € 37,50; recyclingbijdrage li-ion-accu 2019 € 120 leges,  
 aanvraag kenteken € 39; leges tenaamstelling kenteken en identificatieplicht € 10,10.
** Netto bijtelling op basis van 38,10 % inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn een rekenvoorbeeld. Kijk voor meer informatie op www.smart.com
¤	 De aangegeven laadtijden hebben betrekking op het elektrisch laden van 10 % naar 80 % met 22 kW snellader. Laadtijd afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur en de ingestelde laadstroom op de  
 laadkabel dus controleer uw elektriciteitsvoorziening om het maximale vermogen van 22 kW te (kunnen) benutten. Indien bijv. slechts aangesloten met 11 kW, doet u langer over het laden (±1,5u).

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 809 vanaf 1 januari 2019. Afbeeldingen kunnen accessoires en opties bevatten. De vermelde optieprijzen en bedragen in leaflet zijn altijd inclusief BTW. Onder voorbehoud van drukfouten, 
kleur- en modelwijzigingen evenals prijswijzigingen/fouten. 




