
Klanten kunnen kiezen tussen het comfort van de Pro+, de speciale 
Launch Edition, de luxe van de Premium of de prestaties van de BRABUS. 
Alle opties van een elektrische en compacte SUV die je maar kunt 
bedenken zijn verkrijgbaar in de vorm van één kant-en-klaar smart-
pakket. Elke uitvoering heeft zijn eigen karakter en is uniek in zijn 
mogelijkheden. Het is aan de klant om te bepalen welke uitvoering het 
best bij zijn of haar lifestyle aansluit.

SMART #1 
OVERZICHT

Gecombineerd elektriciteitsverbruik in kWh/100 km: --- (NEDC) / 17,9 (BRABUS), 16,7 (Premium),  
17,0 (Pro+) (WLTP); Gecombineerde CO2-uitstoot in g/km: 0; Elektrisch bereik (WLTP) in km: 400 (BRABUS),   
440 (Premium), 420 (Pro+).



smart #1 Pro+

€41.395 
BASISPRIJS

De smart #1 Pro+ biedt alles wat nodig is voor  
moderne e-mobiliteit – en nog veel meer. De Pro+ 
is compleet uitgerust met alles wat de bestuurder 
zich kan wensen. Deze stadscruiser heeft tal van 
functies aan boord die doorgaans alleen in luxe 
auto’s zijn te vinden.

UITRUSTING  › Elektrisch bereik: 400 km WLTP, gecombineerd
 › DC-oplaadtijd (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halodak – panoramisch zonnedak
 › CyberSparks LED+ lichten
 › Handgemaakte leren stoelen
 › 360-graden camera met parkeersensors
 › Sfeerverlichting met 64 instelbare kleuren
 › Uitgebreide connectiviteit voor beide in-car schermen
 › 19-inch AMP-velgen
 › Verzonken elektrische portiergrepen
 › Verwarmbare bestuurders- en passagiersstoel
 › Automatische airco met 2 zones



smart #1 Premium

€44.895 
BASISPRIJS

De smart #1 Premium biedt extra comfort en  
assistentie. De karakteristieke combinatie van  
extra opties en eigenschappen vormt een com-
pleet pakket voor zorgeloos alledaags rijplezier.

UITRUSTING  › Elektrisch bereik: 440 km WLTP gecombineerd
 › DC-laadtijd (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halodak – panoramisch zonnedak
 › CyberSparks LED+ koplampen met adaptief grootlicht 

en dynamische LED richtingaanwijzers achter
 › Automatische parkeerhulp met 12 sensors
 › 22 kW on-board oplader
 › Duo leren stoelen
 › 10-inch head-up display
 › Beats audiosysteem
 › Warmtepomp



smart #1 Launch Edition

€46.195 
BASISPRIJS

De zeer beperkt beschikbare smart #1 Launch  
Edition is een speciale uitvoering voor selecte  
liefhebbers die niet kunnen wachten om de nieuwe 
generatie smart te ervaren. Deze unieke editie met 
exclusieve styling biedt de uitgebreide optielijst 
van de Premium plus nog een aantal extra’s. 

UITRUSTING  › Elektrisch bereik: 440 km WLTP gecombineerd
 › DC-laadtijd (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halodak – panoramisch zonnedak
 › CyberSparks LED+ koplampen met adaptief grootlicht  

en dynamische LED richtingaanwijzers
 › Duo leren stoelen in Bold White
 › Exclusieve Launch Edition-badge met 1-1000 serienummer
 › 19-inch prisma-designwielen
 › Exterieur: carosserie Digital White, dak Platinum Gold



smart #1 BRABUS

€48.895 
BASISPRIJS

De smart #1 BRABUS combineert pure prestaties 
met exclusiviteit en individuele expressie. 
De BRABUS rijmodus geeft de auto een uniek 
karakter, dat visueel tot uitdrukking komt in het 
prestatiegerichte design en het gebruik van 
hoogwaardige afwerkingsmaterialen.

UITRUSTING  › Elektrisch bereik: 400 km WLTP gecombineerd
 › DC-laadtijd (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halodak – panoramisch zonnedak
 › CyberSparks LED+ koplampen met adaptief grootlicht  

en  dynamische LED richtingaanwijzers
 › BRABUS rijmodus
 › AWD (4-wielaandrijving), 315 kW (428 pk), 543Nm
 › Energiek carrosseriedesign
 › BRABUS interieur- en exterieur-styling en badging
 › Alcantara®-bekleed stuur en microvezel-suède stoelbekleding
 › Op verzoek onderscheidende BRABUS kleuruitvoering  

met rood dak
 › Acceleratie 0-100 km/h: 3,9 s
 › 10-inch head-up display


