
São os clientes que estarão ao volante quando chegar a hora de escolher 
entre o conforto da linha Pro+, o luxo da linha Premium ou o desempenho 
da BRABUS. Todas as opções de um SUV elétrico compacto num pacote 
smart pronto a usar. Cada linha possui um caráter próprio e tem um design 
único e cativante, cabendo aos clientes escolher a linha que melhor se 
adapta ao seu estilo de vida.

LINHA 
SMART #1
DESCRIÇÃO

Consumo de energia combinado em kWh/100 km: 17,9 (BRABUS), 16,7 (Premium), 17,0 (Pro+) (WLTP); Emissão 
de CO2 combinada em g/km: 0; Autonomia (WLTP) em km: 400 (BRABUS), 440 (Premium), 420 (Pro+). Para 
mais informações, por favor visite https://pt.smart.com/pt/service/legal/.
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, 
gratuitamente, em todos os pontos de venda e no IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 
IP, bem como no sítio da Internet desta entidade.

https://pt.smart.com/pt/service/legal/


smart #1 Pro+

O smart #1 Pro+ oferece-te tudo o que precisas para 
a mobilidade elétrica moderna e muito mais. Na 
linha Pro+, o smart #1 vem equipado com um pack 
perfeito que satisfaz todas as necessidades do 
condutor. Este companheiro urbano oferece uma 
grande variedade de características inspiradas em 
modelos de gamas superiores.

CARACTE-
RÍSTICAS

›   Autonomia elétrica: 420 km WLTP (combinada)
›   Tempo de carga DC (150 kW 10-80%) < 30 min
›   Teto panorâmico com halo
›   Faróis CyberSparks LED+
›   Bancos em pele sintética
›   Câmara 360º com sensores de estacionamento
›   Luz ambiente - 64 cores ajustáveis
›   Conectividade alargada para ambos os ecrãs interiores
›   Jantes de 19 polegadas
›   Puxadores de porta elétricos ocultos
›   Bancos do condutor e passageiro com função de aquecimento
›   Controlo climático automático de 2 zonas

40 950€
/iva incl*

PREÇO INICIAL



smart #1 Premium

O smart #1 Premium oferece-te assistência extra 
quando precisas e mais liberdade quando a desejas. 
A sua combinação de opções e funcionalidades 
adicionais proporciona um automóvel elegante para 
uma condução diária.

44 450€
/iva incl*

PREÇO INICIAL

CARACTE-
RÍSTICAS

›   Autonomia elétrica: 440 km WLTP (combinada)
›   Tempo de carga DC (150 kW 10-80%) < 30 min
›   Teto panorâmico com halo
›   Faróis cyberSparks LED+ com máximos adaptativos e luzes 

traseiras LED dinâmicas
›   Assistente de estacionamento automático com 12 sensores
›   Carregador de bordo de 22 kW
›   Bancos em pele duo
›   Head-Up display de 10 polegadas
›   Sistema de som Beats
›   Bomba de calor



smart #1 Edição Limitada

A edição de lançamento smart #1 é a afirmação especial 
para aqueles que mal podem esperar para experimentar a 
nova forma de condução imersiva que definirá o smart de 
agora em diante. Esta linha combina o seu design especial 
exclusivo e limitado com a longa lista de características da 
linha Premium.

45 750€
/iva incl*

PREÇO INICIAL

CARACTE-
RÍSTICAS

›   Autonomia elétrica: 440 km WLTP (combinada)
›   Tempo de carga DC (150 kW 10-80%) < 30 min
›   Teto panorâmico com halo
›   Faróis cyberSparks LED+ com máximos adaptativos e luzes 

traseiras LED dinâmicas
›   Assistente de estacionamento automático com 12 sensores
›   Carregador de bordo de 22 kW
›   Bancos em pele Duo: Bold white
›   Emblema exclusivo numerado "1 em 1000 Launch Edition"
›   Jantes prisma de 19 polegadas
›   Exterior: carroçaria em digital white, halo em platinum gold



smart #1 BRABUS

O smart #1 BRABUS combina desempenho puro com 
exclusividade e individualismo. Com o seu próprio 
modo de condução BRABUS, o automóvel possui um 
caráter único, representado visualmente pelo design 
de carroçaria orientado para o desempenho e pela 
utilização de materiais de alta qualidade.

48 450€
/iva incl*

PREÇO INICIAL

CARACTE-
RÍSTICAS

›   Autonomia elétrica: 400 km WLTP (combinada)
›   Tempo de carga DC (150 kW 10-80%) < 30 min
›   Teto panorâmico com halo
›   Faróis cyberSparks LED+ com máximos adaptativos e luzes traseiras LED 

dinâmicas
›   Modo de condução BRABUS
›   AWD (tração integral), 315 kW, 543 Nm
›   Design da carroçaria orientada para o desempenho
›   Interior e exterior ao estilo BRABUS, com emblemas da marca
›   Volante Alcantara® e bancos de camurça em microfibras
›   Possibilidade de combinação das cores distintivas BRABUS com halo vermelho
›   Aceleração 0-100 km/h: 3,9 s
›   Head-up display de 10 polegadas


