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Comunicado de imprensa 

Conduzir o smart #1 - o smart #1 chegou finalmente para 
redefinir a experiência de mobilidade do utilizador 

A caminho da pré-encomenda: conhecer o novíssimo smart e 
o que será a marca no futuro 

 

 
*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. 

Lisboa, 28 de setembro de 2022. Após a estreia mundial do novo smart #1*, que ligou as 

pessoas umas às outras e à marca, a smart está ansiosa para se lançar à estrada com o #1. 
Concebido como um companheiro de mobilidade que se adapta às necessidades do 
utilizador, enquadra-se perfeitamente em todos os tipos de ambientes, desde uma cidade 
pulsante como Lisboa ou uma rota panorâmica nas montanhas ao longo da costa. O smart 
#1 é o primeiro dos novos veículos smart a transformar a forma como os utilizadores 
experimentam a mobilidade assim que entram no veículo. Com o primeiro programa de 
testes EV há já 15 anos e tendo-se tornado completamente elétrica a partir 2020, a smart 
combina o seu know-how exclusivo em mobilidade elétrica com o design premium da 
Mercedes-Benz e a avançada engenharia e plataforma SEA da Geely, oferecendo hoje a 
mobilidade da próxima geração. 

 
Tão versátil como os seus utilizadores, as linhas smart #1 
Para além da experiência de utilizador naturalmente personalizável que coloca o condutor 
no centro das atenções, o smart #1 terá uma seleção de níveis de equipamento à escolha, 
por forma a adaptar-se perfeitamente às necessidades e estilo de vida do seu utilizador. 
Além da edição de lançamento totalmente equipada que foi apresentada no lançamento 
mundial no início deste ano, o smart #1 estará disponível brevemente em várias versões: 
começando pela linha Pro+, passando pela linha Premium até ao #1 BRABUS. 
 
Dirk Adelmann, CEO da smart Europe: 
"O smart #1 começa finalmente o seu caminho para se tornar parte integrante da mobilidade 
sustentável do futuro. Com o início das pré-encomendas em breve, também a nossa 
abordagem direta ao cliente vai ser uma realidade. Agora os nossos clientes vão poder 
selecionar a versão #1 que melhor se adapta às suas necessidades e definir a sua forma de o 
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ter ou utilizar. Estamos realmente ansiosos pelo impacto positivo que podemos ter na 
indústria em geral e na vida quotidiana dos nossos clientes em particular." 
 
A pré-encomenda está mesmo ao virar da esquina 
A linha Pro+ começará a um preço de 40,950€/iva incl, a linha Premium em 44,450€/iva incl, 
a Edição de Lançamento em 45,750€/iva incl e o BRABUS em 48,450€/iva incl. As pré-
encomendas para as quatro linhas estarão disponíveis ao público em Portugal a partir de 18 
Outubro 2022. Todos os que estiverem ansiosos por experimentar o novo veículo podem 
encomendar o seu smart #1 no concessionário mais próximo ou online 
(https://pt.smart.com/pt/). 
Pouco tempo depois, começaremos a ver os primeiros utilizadores do smart #1 a conduzir 
pelas ruas da Europa e a fazer do smart #1 o seu verdadeiro companheiro de mobilidade. Os 
clientes estarão no lugar do condutor quando chegar a hora de escolher entre a Edição 
Limitada de lançamento, o luxo da linha Premium, o conforto da linha Pro+ ou o desempenho 
do BRABUS #1. Todas as opções de um SUV elétrico compacto num pacote smart pronto a 
usar.  
 
Yifeng Tan, Responsável de Producto e Conectividade, smart Europe: 
"Estamos muito orgulhosos com o que alcançámos com o smart #1. Mesmo o modelo de 
entrada de gama oferece um pacote muito completo de equipamento que normalmente só 
vemos nos modelos de gamas superiores. Com as nossas diferentes linhas de equipamento, 
conseguimos transformar a lista de especificações técnicas disponíveis em pacotes muito 
atrativos que garantem que todos os aspetos essenciais estão cobertos e que tudo o resto 
está à altura do gosto e do estilo de vida pessoal dos futuros proprietários e utilizadores." 
 
Para além das características já disponíveis na linha Pro+, como uma larga gama de sistemas 
de assistência à condução, câmara surround de 360 graus, assistência de voz inteligente, 
luzes LED e porta traseira (porta bagagens) elétrica, a linha Premium oferece um sistema de 
som Beats, o Head-Up Display (HUD), faróis Matrix CyberSparks+ LED e o Assistente de 
Estacionamento Automático. O BRABUS #1 vai passar da tração às duas rodas para a tração 
às quatro rodas e oferecer ainda mais detalhes exclsusivos  BRABUS em todo o veículo. 
 
O próximo capítulo do smart x BRABUS 
Com o #1, a smart e a BRABUS estão a abrir um capítulo completamente novo da sua 
parceria, elevando-a para um nível superior. O smart #1 BRABUS marca o início da plena 
integração do toque único da BRABUS na gama de produtos smart logo ao nível da produção, 
tornando-o disponível a ainda mais pessoas. Para além da aparência estética, o desempenho 
do smart #1 BRABUS será também otimizado. Os 200 kW de potência standard serão 
aumentados até 315 kW; o binário passa de 343 Nm para 543 Nm e a tração traseira para 
tração às quatro rodas. Isto proporcionará uma experiência de condução ainda mais 
emocionante, que aliada ao modo de condução BRABUS, liberta todo o potencial do carro.  
Com o seu design distintivo e o desenvolvimento vindo diretamente da Bottrop, na 
Alemanha, materiais de elevada qualidade e, claro, um nível de desempenho superior, o 
novo #1 será brabusizado.  
 
Kai Sieber, Chefe de Design da smart: 
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"O smart #1 BRABUS vai integrar-se perfeitamente na longa parceria de sucesso entre as 
duas marcas. O design distingue-se de forma clara das outras linhas #1 graças à carroçaria 
com spoilers marcantes e inspirados no desempenho desportivo, tanto dianteiros como 
traseiros, e frisos laterais específicos. Jantes exclusivas, os típicos destaques vermelhos 
BRABUS no exterior e a linha interior específica, completam a versão." 
 
Constantin Buschmann, CEO da BRABUS: 
"Para nós na BRABUS, a parceria com a smart parece completamente natural, pois ambos 
continuamos a desafiar o status quo para melhorar ainda mais as nossas marcas e os nossos 
produtos. Para o #1 continuamos a desafiar os limites da nossa parceria ao integrar a 
essência da BRABUS num conceito de mobilidade muito capaz de um veículo orientado para 
o futuro, que é acessível a um grande número de pessoas. Estamos muito satisfeitos com o 
resultado e vemos o #1 como um ponto de partida muito digno para uma nova era na nossa 
excelente relação futura com a smart." 
 
Conexões smart que por acaso são um carro 
Conectar pessoas, lugares e experiências é a essência da mobilidade. O #1 foi pensado para 
alcançar exatamente isso através de uma experiência de condução pura e muito imersiva, 
que ajuda o condutor a concentrar-se no que é realmente importante, ao mesmo tempo que 
oferece apoio, assistência e todos os confortos necessários onde e quando são precisos.  
 
Os utilizadores beneficiam de um equilíbrio humano-tecnológico excecional. A smart 
assegura esta experiência inigualável através de uma parceria com a ECARX, um especialista 
em integração de software e hardware. Esta sólida parceria está a conduzir a transformação 
dos veículos em dispositivos de informação, comunicação e transporte, totalmente 
integrados. O smart #1 é o primeiro projeto conjunto a redefinir a experiência do utilizador 
de uma forma suave, eficiente e agradável. 
 
A nova forma de possuir um automóvel 
Com a introdução do novo #1, a smart também muda o seu modelo comercial e de vendas 
para uma abordagem online totalmente integrada e direta, para além da bem organizada 
rede de concessionários. Para esta nova abordagem digital a smart utiliza a oferta de serviços 
financeiros integrados da ALD; as transações de pagamento para os clientes europeus são 
geridas por outro parceiro forte que será anunciado muito em breve. O novo sistema será 
de baixa complexidade e permitirá um processo de encomenda simples para os nossos 
clientes. Os clientes podem reservar, comprar, subscrever ou alugar um #1 apenas com 
alguns cliques, sem necessidade de contratos em papel. 
 
 
 
 
 
Sobre a smart Europe 
 
A smart Europe GmbH foi fundada em junho de 2020 como subsidiária integralmente detida 
pela smart Automobile Co., Ltd e tem a sua sede em Leinfelden-Echterdingen, perto de 
Estugarda. A equipa internacional da smart Europe é responsável por todas as atividades de 
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 vendas, marketing e pós-venda para a próxima geração de veículos, produtos e serviços da 
marca smart no mercado europeu. Com Dirk Adelmann como CEO e Martin Günther como 
CFO, a empresa está a desenvolver todo o seu potencial na Europa com um modelo de 
negócio altamente eficiente e orientado para o cliente. A smart Automobile Co., Ltd. foi 
estabelecida como uma joint venture global entre a Mercedes-Benz AG e a Geely Automobile 
Co., Ltd. A smart está a posicionar-se como um fornecedor líder de veículos elétricos 
inteligentes no segmento premium. O novo SUV compacto estará disponível para pré-
encomenda a partir de meados de outubro e será lançado no final de 2022. 
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