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>> smart EQ: 100% elektrisch. 
Klaar voor de toekomst.



 

Groener dan ooit.
100% elektrisch, 100% emissievrij, 100% de juiste 
keuze om het stadsverkeer te trotseren: dat is 
smart EQ. De ideale stadswagen is nu uitgerust 
met een innovatieve elektromotor. Die brengt je 
veilig van A naar B. En dat zonder schadelijke 
uitlaatgassen uit te stoten. Over lage-
emissiezones en je impact op de luchtkwaliteit 
hoef je je dus geen zorgen te maken. Vandaag 
én de komende jaren ben je gegarandeerd 
milieubewust onderweg. En zonder tijdverlies, 
want je hebt nog geen 40 minuten nodig om de 
batterij op te laden tot 80%.*

De betrouwbare keuze  
voor in de stad.
Druk verkeer vraagt om flexibele oplossingen. Een smart EQ is dankzij het 
compacte formaat en kleine draaicirkel enorm wendbaar. Smalle straten en 
kleine parkeerplaatsen zijn daardoor geen enkel probleem. Maar een smart 
EQ helpt je ook op andere manieren. De zijwindassistent beschermt je bij 
plotse windvlagen. Daarnaast helpt de actieve remassistent botsingen 
voorkomen. Moest er onverhoopt toch iets gebeuren, zorgt de tridion 
veiligheidskooi voor betrouwbare bescherming. Daar kan je op rekenen.

Even knap vanbuiten  
als vanbinnen.
De smart modellen zien er beter uit dan 
ooit. In de Comfort+ versie sieren LED-
lampen de voor- en achterkant en zorgen 
ook bij slecht weer voor optimaal zicht. Een 
expressieve grille voegt extra pit toe aan het 
iconische design. En op je wagen valt vanaf 
nu simpelweg ‘smart’ te lezen. Kort, maar 
ongelofelijk krachtig.

» All electric, now!

* De aangegeven laadtijden hebben betrekking op het elektrisch laden 
van 10% naar 80% met de 22kW snellader (zonder meerkosten te selecteren 
als optie). Laadtijd afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur 
en de ingestelde laadstroom op de laadkabel dus controleer uw 
elektriciteitsvoorziening. Maak best altijd een testrit of doe een check 
met uw gekwalificeerde elektricien om de stroomvoorziening bij uw thuis/
kantoor te verifiëren of de smart wel degelijk kan opladen met de 22kW 
boordlader. Min. vereiste is een aarding + nulgeleider (1P-N+PE). smart is 
niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw stroomvoorziening.



 

smart EQ  
fortwo
De meest iconische uitvoering is  
dankzij de nieuwe elektromotor nu  
nog beter voor in het centrum. De 
compacte EQ fortwo laat zich makkelijk 
parkeren, terwijl het ruime interieur  
met slimme opbergoplossingen 
verrassend veelzijdig is.

smart EQ  
fortwo cabrio
In de dynamische uitvoering mét  
open dak beleef je de stad als nooit 
tevoren. Dankzij het ruime zicht en de 
geruisloze elektromotor geniet je volop 
van de omgeving. De stijlvolle afwerking 
met hoogwaardige materialen maakt  
het plaatje compleet.

smart EQ  
forfour
De smart EQ forfour is compact, maar  
ziet het groots. Met ruimte voor vier 
personen is het de ideale wagen om in 
gezelschap de bruisende cityhotspots te 
ontdekken. En dat zonder in te boeten op 
de wendbaarheid die je van een smart  
kan verwachten.

1. Kies je model

ESSENTIAL
Alle benodigdheden voor een  

aangename rijervaring.

COMFORT
Maak het jezelf nog makkelijker 

onderweg.

COMFORT+
Geniet van de meest hoogwaardige  

afwerking én luxueuze opties.

3. Kies je favoriete kleuren

Kies de kleuren van de bodypanels en tridion veiligheidskooi die jouw persoonlijkheid weerspiegelen. Bij de cabrio kun je zelfs 
het stoffen open dak in een andere kleur verkrijgen.

4. Kies je extra opties

Stem je nieuwe smart EQ volledig af op jouw behoeften en maak hem nog unieker door de talloze opties.

» Stel je smart samen.

2. Kies je uitvoering

ESSENTIAL-uitrusting ESSENTIAL-uitrusting

COMFORT-uitrusting

ESSENTIAL-uitrusting

COMFORT-uitrusting

COMFORT+-uitrusting



 

» ESSENTIAL
De ESSENTIAL-uitvoering van de smart EQ bevat  
alles wat je nodig hebt voor een comfortabele rit. 
Veilig, intelligent en elektrisch: helemaal smart.

ESSENTIAL-uitrusting

Automatische 
transmissie

Cool & Audio 
(audio + airco +   

Bluetooth®)

22kW  
snellader mogelijkheid 

zonder meerprijs

Digitale radio 
DAB+

ESSENTIAL Aanbevolen catalogusprijs  
zonder BTW (€)

Aanbevolen catalogusprijs
 incl. 21% BTW (€)

smart EQ fortwo   € 19.835    € 24.000   

smart EQ forfour  € 20.248     € 24.500   

smart EQ fortwo cabrio   € 22.314    € 27.000   

Alle modellen zijn voorzien van: afsluitbaar dashboardkastje, bagageruimte afdekking, Tirefit / pechset met compressor, veloursmatten, brandblusser, gevarendriehoek & EHBO-set.  
1 Alleen van toepassing bij smart EQ fortwo coupé en cabrio.

• Uitrustingslijn Pure met 
zetelbekleding in lederlook zwart

• Lichtmetalen velgen 15”: 
R35 design

• Eentraps automatische 
transmissie

• Audio-systeem met Bluetooth®/ 
AUX/USB

• Automatische airconditioning

• Tridion veiligheidskooi in kleur 
naar keuze (metallic of mat1)

• Grille in carrosseriekleur

• Comfort pakket

 - Buitenspiegels elektrisch 
verwarmbaar en verstelbaar

 - Bestuurdersstoel in hoogte 
verstelbaar

 - Stuur in hoogte verstelbaar

• Akoestische 
omgevingsbescherming

• Oplaadkabel pakket 
(huishoudelijk en wallbox)

• Actieve remassistent 

• Digitale radio DAB+

• smart EQ control app

• 4,6kW boordlader (22kW  
snellader zonder meerprijs:  
aan u de keuze)



 

» COMFORT
Je rijdt nog aangenamer met de COMFORT-uitrusting. 
Maak het jezelf gemakkelijk onderweg met handige 
opties zoals parkeersensoren en een vlotte verbinding 
met je smartphone.

SportuitrustingNavigatie-systeem  
met Bluetooth®/ 

AUX/USB/SD 2

Parkeersensoren 
achteraan

Middenarmsteun

COMFORT Aanbevolen catalogusprijs  
zonder BTW (€)

Aanbevolen catalogusprijs
 incl. 21% BTW (€)

smart EQ fortwo  € 20.868    € 25.250   

smart EQ forfour  € 21.281    € 25.750   

smart EQ fortwo cabrio  € 23.347    € 28.250   

Alle modellen zijn voorzien van: afsluitbaar dashboardkastje, bagageruimte afdekking, Tirefit / pechset met compressor, veloursmatten, brandblusser, gevarendriehoek & EHBO-set. 
2 smart navigatiesysteem met Bluetooth®/ AUX /USB /SD is naar verwachting beschikbaar tot Q1 2020 (fortwo) en Q2 2020 (forfour) productie.  
3 smart Media-systeem Connect met Apple CarPlay® / Android Auto™ is naar verwachting beschikbaar vanaf Q1 2020 (fortwo) en Q2 2020 (forfour) productie.

• Uitrustingslijn Pulse met 
zetelbekleding in zwart stof

• Lichtmetalen velgen 16”: 
R91 design

• smart navigatiesysteem met 
Bluetooth®/AUX/USB/SD 2

• smart Media-systeem Connect 
met smartphone integratie en 
Apple CarPlay®/Android AutoTM  3

• Parkeersensoren achteraan

• Middenarmsteun neerklapbaar

• Multifunctioneel lederen 
sportstuur

• Aluminium sportpedalen

• 4,6kW boordlader  
(22kW snellader zonder meerprijs: 
aan u de keuze)

ESSENTIAL-uitrusting

COMFORT-uitrusting



 

» COMFORT+
De meest uitgeruste rijervaring? Die krijg je met  
COMFORT+. Geniet onderweg van de verwarmde  
lederen zetels en laat je verbazen door het  
indrukwekkende optiepakket.

ESSENTIAL-uitrusting

COMFORT-uitrusting

• Uitrustingslijn Prime met 
zetelbekleding in zwart leder

• Lichtmetalen velgen 16”: 
R56 design

• FULL-LED koplampen en 
achterlichten

• Regensensor

• Zetelverwarming

• Panoramadak

• Sfeerverlichting

• Achteruitrijcamera + 
parkeersensoren achter

• Mistlampen adaptief

• Opbergpakket

• Automatisch dimmende 
binnenspiegel

• Voorbereiding tablethouder (bij 
forfour)

• Windscherm (bij cabrio)

• 4,6kW boordlader (22kW  
snellader zonder meerprijs:  
aan u de keuze)

COMFORT+-uitrusting

PanoramadakFULL-LED lampen Zetelverwarming Achteruitrijcamera

COMFORT+ Aanbevolen catalogusprijs  
zonder BTW (€)

Aanbevolen catalogusprijs
 incl. 21% BTW (€)

smart EQ fortwo  € 21.901    € 26.500   

smart EQ forfour  € 22.314    € 27.000   

smart EQ fortwo cabrio  € 24.380    € 29.500   

Alle modellen zijn voorzien van: afsluitbaar dashboardkastje, bagageruimte afdekking, Tirefit / pechset met compressor, veloursmatten, brandblusser, gevarendriehoek & EHBO-set. 



 

Zwart (uni) 
kosteloos 
inbegrepen 

Moon white  
(mat) 
€ 508 

Cool silver  
(metallic)  
€ 427

Wit (uni)  
kosteloos 
inbegrepen 

Titania grey  
(mat)  
€ 508 

Gold beige 
(metallic)  
€ 427

Lime green (uni) 
€ 427

Midnight blue  
(metallic) 
€ 427

Carmine red  
(metallic) 
€ 427

Zwart (uni) Carmine red  
(metallic) 

Wit (uni) 

Gold beige 
(metallic)

Titania grey  
(mat)

Cool silver  
(metallic) 

Zwart (uni) 
kosteloos 
inbegrepen 

Steel blue 
(metallic) 
€ 427

Cool silver  
(metallic)  
€ 427

Wit (uni)  
kosteloos 
inbegrepen

Autumn brown  
(metallic) 
€ 427

Graphite grey  
(metallic) 
€ 427

Ice white  
(metallic) 
€ 427

Cadmium red  
(metallic) 
€ 427

Lava orange  
(metallic) 
€ 427

Zwart (uni) Cadmium red  
(metallic) 

Graphite grey  
(metallic) 

Cool silver  
(metallic) 

Wit (uni) 

Ice white  
(metallic) 

Lava orange  
(metallic) 

Zwart 
inbegrepen

BRABUS tailor-made 
grijs 
€ 1.013

Rood € 152

BRABUS tailor-made 
licht beige 
€ 1.013

BRABUS tailor-made 
bruin 
€ 1.013

Bodypanels smart EQ fortwo & cabrio*

Tridion smart EQ fortwo & cabrio (inbegrepen)*

Bodypanels smart EQ forfour*

Tridion smart EQ forfour (inbegrepen)*

Tritop smart EQ fortwo cabrio

* Let op: een beperkt aantal specifieke combinaties van de tridion veiligsheidskooi met de 
bodypanels is niet mogelijk. Vraag uw smart verkoper naar de exacte mogelijkheden en advies.

» Kleuren



 

Interieurdeel in 
carbon fiber optiek 
€ 203 

Interieurdeel in 
gold rush optiek  
€ 203 

Interieurdeel in 
blauw hexagon optiek  
€ 203 

Interieurdeel in 
hout optiek  
€ 203 

Ready space stoelen achter 
met uit neembare cargobox 
(enkel forfour) 
€ 280 

Ready-to module voor digitale 
services zoals carsharing  
€ 483 

Sleutel kaarthouder voor  
‘ready-to’ pakket  
€ 97 

Winterpakket (zetelverwarming, 
extra interieurisolatie, verwarmd 
stuurwiel)1 
vanaf € 203 

16“ BRABUS velgen glanzend zwart 
met zilveren binnenrand (R51)  
€ 710 

16“ BRABUS velgen glanzend 
anthraciet (R69) 
€ 710 

16“ BRABUS velgen anthraciet en 
zilver glansgedraaid (R62)  
€ 710 

» Extra opties

COMFORT COMFORT+

Zetelverwarming
€ 265  

15“ velg in 
aerodynamisch design (R36)
€ 203 

All-season banden  
(enkel voor 15“)  
€ 163 

ESSENTIAL COMFORTESSENTIAL

1 fortwo comfort PLUS: € 203 - forfour comfort PLUS: € 417  
fortwo comfort: € 417 - forfour comfort: € 651



 

Achterbumper forfour 
met zwarte diffuser

Voorbumper fortwo 
met rode accenten

JBL® Soundsysteem   
fortwo: € 554 
forfour: € 626

 » BRABUS bumpers 
- frontspoiler (uniek voor fortwo) 
- zijskirt (uniek voor fortwo) 
- achterskirt (fortwo + forfour) 
- air intakes in zwart (met extra rode  
  accenten voor fortwo)

 » Specifieke Edition One exterieur kleur 
- asphalt grey (unieke kleur voor fortwo Edition One) 
- ice white (forfour)

 » BRABUS Monoblock XI velgen (16“) 
zwart met rode binnenrand (R44)

 » Warmtewerend, donkergetint glas (forfour)

 » BRABUS veloursmatten

 » BRABUS specifieke schakelaar met embleem

 » Edition One bestickering

 » Spiegelkappen in glanzend zwart

» Extra opties

COMFORT+ COMFORT+

Warmtewerend,  
donkergetint glas2 
€ 173  

Stoffen vouwdak,  
elektrisch3  
vanaf € 610

Antidiefstal 
€ 305 

ESSENTIAL COMFORT COMFORT+

2 Alleen van toepassing op de smart EQ forfour (alle uitvoeringen)
3 Prijs smart EQ forfour comfort PLUS: € 610 (panoramadak vervalt)
 Prijs smart EQ forfour essential + comfort: € 1.007

BRABUS  
Edition One pakket
forfour: € 1.875 / fortwo: € 3.010



  

100% elektrisch. 
100% welkom in 
de binnenstad.

Met 100% elektrisch  
kom je overal.

Met een smart EQ hoef je je nu én in de 
toekomst geen zorgen te maken over 
milieurestricties in de binnenstad. De 
elektromotor is 100% emissievrij en stoot 
daardoor 0% schadelijke uitlaatgassen uit. 
Een smart EQ heeft dus altijd ongelimiteerde 
toegang tot de binnenstad. Zo vermijd je 

boetes en help je mee aan het verbeteren van de  
luchtkwaliteit in de steden.

Je fiscaal  
voordeel. 
 

 » 100% fiscale aftrekbaarheid voor  
bedrijven/professionals*

 » Minimum voordeel alle aard*

 » Vlaams gewest: vrijstelling inschrijvingstaks (BIV)  
en jaarlijkse rijtaks = € 0*

 » Brussel en Wallonië: inschrijvingstaks (BIV)  
van € 61,50 en jaarlijkse rijtaks van € 83,56*

* Voorbehouden aan wetswijzigingen en smart is nooit verantwoordelijk voor enig fiscale wetgeving of informatie hieromtrent. Louter bedoeld als informatie voor klant om u optimaal proberen te informeren.



 

smart ‘EQ control’-app.
Sta op elk moment in verbinding met je smart. Gewoon via 
je smartphone, waar je ook bent. De app is 3 jaar gratis 
(na activatie) voor iedere smart EQ.

 » Verwarm je smart voor het instappen

 » Controleer de oplaadstatus en actieradius

 » Zoek oplaadpunten in de buurt

 » Persoonlijke rijgegevens binnen handbereik

 

smart ‘ready to’-app.
Met de veelzijdige functies van de ‘ready to‘-app willen we je 
steeds de juiste informatie en oplossingen geven. Zowel thuis, 
onderweg als op locatie.

 » my smart: raadpleeg op elk moment belangrijke 
gegevens over je smart

 » theft recovery: word gewaarschuwd in geval van 
diefstal

 » ready to spot: vind de snelste weg naar je smart

 » ready to pack: optimaliseer je laadruimte

 » ready to park: vind een parkeerplaats dicht bij je 
bestemming

 » ready to share: deel je smart met familie of vrienden

» Slim verbonden



 

Opladen waar en 
wanneer je wil.
Een smart EQ hoeft nooit stil te staan. Thuis kan je hem makkelijk 
opladen met een stopcontact of wallbox. Ben je onderweg? 
Dan kan je rekenen op het uitgebreid netwerk van publieke 
oplaadpunten. Via je smart ‘EQ control’-app kan je op elk moment 
je oplaadstatus raadplegen.

Snel opladen, 
thuis en op het werk.

Dankzij onze samenwerking met ENGIE kunnen wij jou volledig 
ontzorgen (optioneel indien gewenst) inzake de volledige 
randapparatuur en elektriciteitscontroles. Of kies voor ons 
standaardpakket van ENGIE EVBox tegen een vaste prijs.  
Dit pakket bevat een 22kW Elvi-wallbox die je smart EQ tot tien 
keer sneller oplaadt dan een normaal stopcontact indien jouw 
stroomvoorziening dit toelaat*. Daarnaast krijg je een vaste 
laadkabel en een kabelhouder en wordt alles op een door jou 
gekozen plaats geïnstalleerd, bij je thuis of op kantoor.  
De intelligente wallbox is uitgerust met 3G/WiFi-verbinding, 
waardoor je online inzicht kan krijgen in je laadsessies. En 
dankzij de ‘split billing’-functie kan je energiekosten die je thuis 
maakt doorbelasten aan je werkgever. Vraag je Mercedes-Benz/ 
smart dealer voor meer informatie.

Geen  
tijdverlies:  
in minder  
dan 40 min.
opgeladen.*

*  De aangegeven laadtijden hebben betrekking op het elektrisch laden van 10% naar 80% 
met de 22kW snellader (zonder meerkosten te selecteren als optie). Laadtijd afhankelijk 
van de lokale stroominfrastructuur en de ingestelde laadstroom op de laadkabel dus 
controleer uw elektriciteitsvoorziening. Maak best altijd een testrit of doe een check met 
uw gekwalificeerde elektricien om de stroomvoorziening bij uw thuis/kantoor te verifiëren 
of de smart wel degelijk kan opladen met de 22kW boordlader. Min. vereiste is een 
aarding + nulgeleider (1P-N+PE). smart is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw 
stroomvoorziening. 



 

Motor/constructie elektromotor met 
permanente magneet

elektromotor met 
permanente magneet

elektromotor met 
permanente magneet

Continu vermogen in kW  ¹ 41 41 41

Max. vermogen in kW (pk) ¹ 60 (82) 60 (82) 60 (82)

Max. koppel in Nm ¹ 160 160 160

Acceleratie 0–60 km/h in sec 4,8 4,9 5,2

Acceleratie 0–100 km/h in sec 11,6 11,9 12,7

Topsnelheid in km/h 130 130 130

Accucapaciteit in kWh 17,6 17,6 17,6

Accutype lithium-ion lithium-ion lithium-ion

Aantal accucellen 96 96 96

Boordlader in kW ² 4,6 (22)² 4,6 (22)² 4,6 (22)²

Oplaadtijd (10-80 %) in uren bij  
opladen met behulp van een wallbox of  
publiek laadstation (mode 3) 3 4

< 3,5u (< 40 min) < 3,5u (< 40 min) < 3,5u (< 40 min)

Oplaadtijd (10-80 %) in uren bij opladen 
met behulp van een gewoon stopcontact 
(mode 2) 3

< 6u (8,5u) < 6u (8,5u) < 6u (8,5u)

Actieradius in km WLTP 5 6 120 - 135 km  119 - 132 km 115 - 130 km 

Stroomverbruik (max-min)  
in kWh/100km 5 6 19,3 - 17 (17,7 - 15,6) 19,5 - 17,5 (17,8 - 16,0) 20,0 - 17,8 (18,3 - 16,3)

CO2-emissie (gecombineerd) in g/km 5 6 0 0 0

Lengte/breedte/hoogte in mm 2.695/1.663/1.555 2.695/1.663/1.553 3.495/1.665/1.554

Wielbasis in mm 1.873 1.873 2.494

Spoorbreedte (voor/achter) in mm 1.469/1.430 1.469/1.430 1.467/1.429

Draaicirkel in m (van trottoirband tot 
trottoirband) 6,95 6,95 9,05

Bagageruimtevolume in liter 7 260-350 260-340 185-975

Leeggewicht/laadvermogen in kg 8 1.095/215 1.125/215 1.200/370

1 Opgaven volgens richtlijn ECE-R 85 in de huidige versie.     
2 22kW snellader zonder meerprijs selecteerbaar.    
3 Laadtijd afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur en de ingestelde laadstroom op de laadkabel.    
4 Wallbox optioneel beschikbaar.     
5 De opgegeven waarden werden volgens de voorgeschreven meetmethode berekend. Het betreft de ‘WLTP-CO2-waarden’ conform art. 2 lid 1 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. Het stroomverbruik is bepaald op basis van 

692/2008/EG. De waarden variëren afhankelijk van de gekozen optionele uitrustingen. De reële actieradius en verbruik van het voertuig zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is: de 
optionele uitrusting, het gebruik van het voertuig, de individuele rijstijl, de laadtoestand van het voertuig en de batterij, de weersomstandigheden, de buitentemperatuur en nevenverbruikers als airconditioning/verwarming etc. 
Het is niet uit te sluiten dat de werkelijke actieradius van het voertuig als gevolg van het specifieke praktijkgebruik en externe factoren kan afwijken.

6 De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het aanbod. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 
7 Tot aan het dak conform DIN 70020-1.     
8 Opgaven volgens 92/21/EU in de versie 95/48/EU; massa in rijklare toestand,  met bestuurder, 68 kg, en bagage, 7 kg voor modellen met standaarduitrusting. Opties en accessoires zorgen voor hogere waarden, waardoor het 

laadvermogen overeenkomstig wordt verlaagd.    

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.smart.com – Geef voorrang aan veiligheid. Niet op de openbare weg gooien. Voor meer informatie over het voertuig of fiscaliteit kunt u zich richten tot uw Erkend Concessiehouder smart.  
V.U.: Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV - Xavier Timmermans - Tollaan 68 - 1200 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0419.946.355. Onder voorbehoud van drukfouten, kleur- en modelwijzigingen. Afbeeldingen kunnen accessoires en 
opties bevatten die niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze leaflet is een nationale uitgave. De getoonde (internationale) afbeeldingen kunnen afwijken van de nationaal geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. De getoonde 
uitrusting en consumentenprijzen gelden voor modeljaar 800 per 2 januari 2020. De vermelde optieprijzen en bedragen in de leaflet zijn altijd incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

» Technische gegevens

smart EQ fortwo smart EQ fortwo cabrio smart EQ forfour



smart  fortwo & forfour 

>> Boek nu je proefrit.
Een smart EQ leer je pas echt kennen tijdens een 
vrijblijvende testrit. Maak nu een afspraak en 
ervaar de voordelen van elektrisch rijden zelf bij 
je dichtstbijzijnde Mercedes-Benz/smart dealer.


