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„Nos últimos 20 anos, a smart e a BRABUS cocriaram uma lenda
urbana de alta performance e conquistaram os corações de
inúmeros entusiastas. Estamos entusiasmados por continuar a
nossa parceria de duas décadas com a smart na era da
mobilidade elétrica. Na BRABUS, queremos ir sempre mais além,
queremos mais inovação, mais desempenho, mais exclusividade,
mais diversão - mas também mais segurança, mais ecológica,
mais sustentabilidade. A combinação destes fatores faz das
nossas duas marcas os parceiros perfeitos“.

FUNDADA
1977

EMPREGADOS
> 300

PAÍSES ONDE OPERA
> 100  

SEDE
Bottrop, ALEMANHA

INDÚSTRIA
Mobilidade 
de luxo

MODO DE CONDUÇÃO
BRABUS COM TRAÇÃO
AWD

DESIGN DA CARROÇARIA
ORIENTADO PARA O
DESEMPENHO

COMBINAÇÕES
DISTINTIVAS DE 
PINTURA E COR

VOLANTE COM
ADERÊNCIA
EXCECIONAL EM
ALCÂNTARA

 
MATERIAIS E CORES
BRABUS NO INTERIOR

PNEUS DYNAMO 
DE 19“

PACK BRABUS

0-100 KM/H EM 3,9 S, 315 KW, 543 NM 
Consumo de energia combinado em kWh/100 km: 17,9 (BRABUS);
Emissões de CO2 combinadas em g/km: 0;  
Autonomia elétrica (WLTP) em km: 400 (BRABUS)

Veículos exclusivos BRABUS
A BRABUS cria luxo moderno e individual. Com tecnologia
inovadora, materiais de alta qualidade, atenção aos
detalhes e uma estética dinâmica e elegante, a empresa
desenvolve produtos com um fator „uau“ que coloca os
clientes na luz da ribalta. No coração da região do Ruhr, na
Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha, Bottrop é a casa
da BRABUS há mais de 45 anos. A partir daqui, a marca
trabalha todos os dias em produtos novos, inovadores e
estimulantes para os seus clientes em mais de 100 países.

SMART X BRABUS
Um novo nível de exclusividade e performance para o smart #1

A smart e a BRABUS estão a levar a sua longa e bem-sucedida parceria para um
novo patamar. Ambas as empresas partilham a filosofia comum de ir além da média.

Trabalhar em conjunto em produtos únicos, feitos diretamente à medida dos desejos
e necessidades dos clientes, sempre foi e será o núcleo da colaboração. Com o smart

#1 BRABUS, ambas as empresas assumem o compromisso conjunto de criar uma
plataforma única e inovadora de mobilidade elétrica que unifica design, tecnologia,

conectividade, desempenho e exclusividade, ao mesmo tempo que se concentra
totalmente no utilizador e na sua experiência de condução.

Um novo capítulo de uma parceria comprovada


