
   Actievoorwaarden smart   

¹ “smart STOCK deals” 

 De ‘stock deal premie + gratis 4 jaar garantie’ is geldig op alle stockvoertuigen met een 

voordeelsticker zoals weergegeven op smartoutlet.be (benzine & electric/EQ)  

 De ‘stock deal premie + gratis 4 jaar garantie’ is geldig op alle voorraad smart modellen (coupé, 

cabrio en forfour) met een getekende klantorder in de periode van 1-07-2019 t/m 31-08-2019.  

 De ‘stock deal premie + gratis 4 jaar garantie’ is niet van toepassing en/of niet cumuleerbaar met: 

 De geldende star condities (#smart fleetpolicy 2019), special (KT) deals en VIP / 

Diplomaten ondersteuning. Een fleetowner kan dus de keuze maken om gebruik te maken 

van het actievoordeel óf de overeengekomen condities met de fleetafdeling.  

 Deze actie is wel cumuleerbaar met de Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV 

financieringsactie van 0,00% JKP (jaarlijkse kostenpercentage). 

 

² “Gratis 4 jaar garantie” 

 Bij aankoop van een nieuwe smart uit stock krijgt u naast 2 jaar fabrieksgarantie, gratis 2 jaar 

aanvullende garantie-uitbreiding (max. tot 80.000km) cadeau. Geldig tot 4 jaar of tot max. 80.000 

km (afhankelijk van welke limiet het eerst wordt bereikt) en op voorwaarde dat het onderhoud 

volgens de richtlijnen van de constructeur uitgevoerd wordt, op elke nieuwe smart 

personenwagen, besteld bij uw Erkend Concessiehouder smart van 1-07-2019 t/m 31-08-2019. 

 Gratis 4 jaar garantie niet cumuleerbaar met PrivateLease, VIP / Diplomaten en geldende star 

condities. Aanvullende garantie staat los van het batterijcertificaten van toepassing op de smart 

EQ’s / electric drives (8 jaar of 100.000km). 

 

³ “Mogelijkheid om te financieren aan 0,00% JKP” 

Let op, geld lenen kost ook geld 

REPRESENTATIEF VOORBEELD: Lening op afbetaling: € 16.146,83. Voorschot: € 2.920,71. Constante prijs: € 

13.226,12. Jaarlijks Kostenpercentage (JKP): 0 %. Vaste jaarlijkse debetrente: 0,00 %. 48 

maandelijkse aflossingen van € 275,44. Totaal terug te betalen: € 13.226,12. Actie geldig van 

01/07/2018 tot 31/08/2019.  



Minimum 15 % voorschot van de verkoopprijs incl. BTW verplicht. Duurtijd beperkt tot 48 maanden. Actie 

geldig op alle smart modellen (nieuw). Niet cumuleerbaar met de geldende star condities (#smart 

fleetpolicy 2019). Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit NV, kredietgever, 

Ravensteinstraat 60/15 - 1000 Brussel. RPR Brussel. btw BE 0445.781.316. BIC GEGABEBB IBAN BE62 2100 

0785 7961. Adverteerder: Mercedes-Benz Belgium/smart, Tollaan, 68 - 1200 Brussel. RPR Brussel. Btw BE 

0419.946.355. Uw verkooppunt smart in hoedanigheid van agent in nevenfunctie in naam en voor 

rekening van AlphaCredit. AlphaCredit is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke 

data en Mercedes-Benz is de verwerker van deze data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


