
forfour
Den smarte blandt firepersoners bilerne.

>> Den ny smart

Fire sæder, fem døre, tusindvis af muligheder:  
smart forfour kombinerer innovative idéer og  
intelligente løsninger med den fleksibilitet,  
man forbinder med en kompakt firepersoners bil. 



Når glæden kommer til byen. Der er ingen som smart. smart er original. smart er ægte. 
smart spreder glæde. Og smart har altid været det oplagte valg til livet i byen. Den 
snoer sig rundt og tager trafikkens udfordringer med et smil. Den vender på en taller-
ken. Har nemmere ved at finde huller. Også til parkering. Så på mange måder er livet 
sjovere i smart. Og der er god plads. For det er kun udvendigt, at smart er lille.

At denne smart-følelse nu også kan fås i en bil til fire personer, er ikke det eneste,  
vi kan overraske med. smart forfour overrasker nemlig på mange måder takket være 
intelligente løsninger og innovationer, der umiskendeligt gør den til en ægte smart.

FOR 
ideas, 
answers, 
fun & 
functions
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Kunne du tænke dig at opleve 
den ny smart forfour digitalt? 
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forfour brochure-appen til 
din iPad i App Store.

 >> Velkommen til den smarte blandt firepersoners  
bilerne – den ny smart forfour.

FOR
one,
two,
three,
four
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>> Byen rummer utallige muligheder. Og det er dejligt, at det er muligt at nyde den  
sammen med andre. smart forfour forener et innovativt bilkoncept med fordelene  
ved en firepersoners bil. Og det er netop det, der gør den til den mest unikke repræ-
sentant for sin klasse. Den kompakte konstruktion og bilens dynamik gør den til den 
perfekte firepersoners bil til byen. Og med en god lastvolumen og plads til fire voksne  
er smart forfour parat til at håndtere alle de overraskelser, som hverdagen byder på.
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FOR 
look 
at that,

that,
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>> Ikke til at tage fejl af: En smart. Men til fire. smart forfour 
 viderefører de revolutionære gener, der kendetegner smart – 
også udadtil. Det enestående design vækker begejstring over 
hele linjen og stikker ud i gadebilledet. 

that

& that



 >> Til udtryk og indtryk.
smart forfour hilser dig velkommen med 
et smil: Kølergitteret i vaffelmønster og 
integreret smart logo understreger bilens 
markante front. Og halogenforlygterne med 
klart lygteglas giver smart forfour en ka-
rakterfuld fremtoning både dag og nat. Du 
kan vælge at blive ledsaget gennem dagen 
af elegant svunget, integreret kørelys med 
LED-lyslederteknik og welcome-funktion 
(ekstraudstyr).
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Den dynamiske coupélinje og den tofarvede kontrast 
mellem tridion sikkerhedscellen og karrosseriet er 
et sandt blikfang i byens trafik. Og takket være den 
lange akselafstand og de ekstremt korte overhæng  
er smart forfour meget let og kompakt at have med at 
gøre i trafikken. En ægte smart, som tiltrækker op-
mærksomhed i storbyens gader.

På hækpartiet dominerer de store, tofarvede lygter, som i LED & 
Sensor-pakken (ekstraudstyr) består af LED-segmenter. Baglyg-
terne, som er integreret i tridion sikkerhedscellen, løfter designet 
ved også at give bilens hækområde en selvsikker fremtoning.



FOR 
i see it, 
i touch it, 
i use it, 
i love it
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>> Designet i smart forfours kabine er gennemført, og kvaliteten 
er til at føle på takket være de store, tekstilbeklædte flader – stilen 
er ikke til at tage fejl af: Moderne og gennemført.



Sæderne med integrerede nakkestøtter ser ikke kun 
godt ud, men sørger også for en højere siddeposition. 
De giver god støtte og stor siddekomfort, uanset om 
du bare lige smutter på arbejde, eller tager på en 
 miniferie. Samtidig er sædeklimaet behageligt takket 
være materialer, der kan ånde.

Bag i bilen kan du vælge mellem et gen-
nemgående bænksæde eller readyspace 
sæderne (ekstraudstyr), som giver dig 
mulighed for at skabe mere opbevarings-
plads i en håndevending.

 >> Farver,  
former, idéer & 
løsninger. 

De markante to farver i forskellige kombi-
nationer og legen med kontrasterne i in-
strumentpanelet, dørpanelerne og sæde-
indtrækkene giver en god stemning i hele 
kabinen. Og sørger for, at du straks føler 
dig lige så godt tilpas som i et nyt hjem.
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De indvendige dørbeklædninger vidner om 
kærligheden til detaljerne: De er udført  
i en smart kombination af tekstil og plast  
i flere farver og rummer et stort opbeva-
ringsrum samt plads til højttalerne foran, 
som er forsynet med en afdækning i vaffel-
mønster.

Rattet i 3-egers design med betjeningsknapper er 
behageligt at holde i og har funktioner til betjening 
af bilens computer, fartpiloten og radioens lydstyrke. 
Til højre for rattet sidder midterkonsollen, som ud-
mærker sig ved det gennemtænkte koncept. Her sidder 
også styringen til klimaanlægget, som er ekstraudstyr, 
og en praktisk skuffe til alle de små dagligdags ting.



FOR 
run, 
run, 
run, 
run
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>> Glæden ved mobilitet i byen. Det er det, smart har stået for lige 
siden begyndelsen. Naturligvis gælder det også for smart forfour, 
som hele vejen igennem og ned til mindste detalje er udviklet til 
at matche bytrafikken. Takket være hækmotoren og baghjulstræk-
ket er den ikke kun yderst kompakt, men byder også på en masse 
køreglæde med den nyudviklede, manuelle gearkasse. Og med de 
kraftfulde, men sparsomme motorer kan du køre forbi de fleste 
tankstationer – uanset om bilen har 45 kW eller 52 kW.



 >> Til den,  
som vil mere.

Dynamisk gennem byen. På grønttorvet om morgenen, i byggemarkedet om eftermiddagen 
og om aftenen, når du skal ud med vennerne. Den ny smart forfour transporterer dig ikke 
kun hurtigt rundt i byen - du oplever også en enorm køreglæde undervejs. Takket være 
den kompakte størrelse og den direkte styring har den den mindste vendediameter i sin 
klasse (8,65 m målt fra kantsten til kantsten). Hvis du drejer i den forkerte retning: Vend 
bare bilen! Og med sin længde på kun 3,49 m er smart forfour stadig ubesejret, hvad angår 
parkering.

Køreglæde 18    19



>>Utallige intelligente løsninger sørger for, at  
smart forfour er den perfekte bil til alt det, du plan-
lægger at gøre alene, som par eller i en gruppe på  
tre eller fire. Og alt det, du ikke har planlagt. Lad 
storbyen komme til dig, og tag det, som det kommer. 
Bagdørene, som kan åbnes 85°, gør indstigning og  
udstigning samt læsning af bilen til en smal sag.

FOR 
in 
& out 
& in 
& out
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85°
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 >> Til venner og familie. 
Fleksibiliteten i smart forfour gør meget muligt, lige fra udflugten til flytningen – og 
det er forbløffende nemt: Intelligente løsninger såsom bagdørene med den ekstremt 
store åbningsvinkel, sædepolstringerne, der kan sænkes ned, eller cargo-positionen  
på de bageste ryglæn skaber nemt og lynhurtigt god plads. I smart forfour stopper  
fleksibiliteten nemlig ikke ved bagsæderne, som kan klappes ned enkeltvis. Tværtimod: 
Også i denne disciplin er smart forfour den smarte blandt firepersoners bilerne. Og  
den overrasker med ukonventionelle løsninger, som hjælper dig med ubesværet at klare 
de store og små udfordringer, som livet i byen byder på.

readyspace sæderne giver gode opbeva-
ringsmuligheder. De fås som ekstraudstyr 
i stedet for bænksædet bagi. Med denne 
løsning kan sædepuderne svinges ned i fod-
rummet enkeltvis i en håndevending, og du 
kan nemt og hurtigt øge højden med hen-
blik på at transportere større genstande. 
I forbindelse med cargo-box, det udtage-
lige opbevaringsrum, har du et hav af for-
skellige muligheder. Og hvis du har brug 
for et plant lastareal, kan du bare klappe 
ryglænene ned.

85°-bagdørene i smart forfour kan 
åbnes næsten i en ret vinkel, og sam-
menlignet med mange andre biler  
er det særdeles nemt at læsse større 
eller omfangsrige genstande.



>> Til små flytninger  
og store indkøb.
Når forsædepassagerens og bagsædepas-
sagerernes sæder er klappet ned, og du 
kører alene, kan du fuldt udnytte bagage-
pladsen i smart forfour. Takket være  
forsædepassagerens ryglæn, der kan 
klappes ned, er der plads til genstande 
med en længde på op til 2,22 m. Således 
kan du f.eks. pakke standerlampen ned  
i smart forfour uden problemer.

>> Til spontane dage  
og nætter.
Der er masser af opbevaringsplads i 
smart forfour, selv når du har en passager 
med på bagsædet. De forskellige udstyrs-
linjers ryglæn kan nemlig klappes ned 
indviduelt, så der stadig er plads nok til 
alt det, som gør dagen med vennerne rig-
tig spændende. Eller natten.

>> Til den lille ny.
På bagsædet i smart forfour kan der hur-
tigt, nemt og sikkert fastgøres barnesæder, 
da bilen som standard er udstyret med 
ISOFIX. Og med de 85°-bagdøre er det 
særdeles nemt at sætte små børn ind på 
bagsædet. Også mens de sover trygt.

>> Til alt og alle.
På bagsædet kan der bekvemt sidde to 
voksne. Pak dem, du har lyst til at være 
sammen med, ind i bilen, og begiv dig  
ud på storbyeventyret. Teater, biograf, 
koncert eller sport – det er da sjovest  
at være fire om oplevelsen, ikke?

Funktionalitet 24    27



 >> Til den, som vil 
fremad, tilbage, 
ind og ud.
Parkering i storbyen er ikke altid den rene fornøjelse. Så meget 
desto bedre, at du kan udnytte den mindste plads med den ny 
smart forfour. En firepersoners bil, som takket være hækmotoren 
er så utroligt kompakt med sine 3,49 m i længden, at den også 
passer ind i de parkeringspladser, som mange andre må opgive 
på forhånd. 

Parkeringshjælpen (ekstraudstyr) udsender et lydsignal, når  
du under parkeringen kommer for tæt på bilen bag dig. Du kan 
roligt blive ved med at stole på din egen fornemmelse, men det  
er da dejligt med lidt ekstra sikkerhed, ikke?
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Bakkameraet (fås kun i kombination med smart Media-System) 
 understøtter dig optimalt, når du bakker, f.eks. ved parkering, 
og er på elegant vis integreret i bagklappens mærkelogo. Så 
snart du sætter bilen i bakgear, vises bakkameraets billede på 
Media-Systemets store multitouch-display. Dynamiske pejlelin-
jer hjælper dig med at manøvrere bilen optimalt.

Den hastighedsafhængige direkte styring (standardudstyr) øger 
ikke blot komforten, men også sikkerheden under kørslen. Den 
sørger for, at du ikke behøver at styre så meget under manøvre-
ring. Ved højere hastigheder (f.eks. på landeveje) sørger den 
 direkte styring for en mere præcis ligeudkørsel.



 >> Til innovation, information, 
applikation og smartphone. 
smart cross connect er en innovativ infotainment-løsning, hvor information og underholdning går op  
i en højere enhed. Den byder på så meget mere end de traditionelle radio- og navigationsfunktioner.  
I sammenspillet med smart Audio-System, den universelle smartphoneholder 1 og appen smart cross 
connect bliver denne løsning til din egen multimedie-kommandocentral.

smart Audio-System 2 indeholder omfattende funktioner til ubegrænset musik-
nydelse. Lyt til din yndlingsmusik via dit USB-stik eller din mp3-afspiller, 
eller stream dine audiofiler fra din smartphone bekvemt via Bluetooth®. Ved 
hjælp af denne grænseflade bliver Audio-System derudover til et komfor-
tabelt kommunikationssystem med håndfri betjening.
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Den universelle smartphoneholder 1 bruger du til at forbinde din 
mobiltelefon 3 med din smart forfour. Den er integreret direkte  
i Audio-System og gør din smartphone til en central styreenhed 
til musik, information/underholdning og navigation. Samtidig er 
den placeret et overskueligt sted, og betjeningen er enkel.

Appen smart cross connect er grænsefladen mellem din smart-
phone og din smart forfour. Appen kan hente bildata under kørs-
len og give dig utallige oplysninger – den kan endda analysere 
din køredynamik. Appen med navigationsfunktion, som udmærker 
sig ved den intuitive betjening, finder også parkeringspladser til 
dig. Derudover kan du høre dit personlige radioprogram og lære 
nye kunstnere inden for din foretrukne musikgenre at kende.

Appen indeholder også flere nyttige funktioner, som du kan bruge 
uden for bilen: F.eks. viser den dig de strækninger, du har kørt, 
samt forbruget. Derudover kan appen ikke blot huske din parke-
ringsplads, men også, hvor længe du har parkeret der.

1 Godkendt til smartphones med appen smart cross connect.
2 Kun i forbindelse med Cool & Audio-pakken.
3 Til iOS og udvalgte Android-smartphones, se smart.com/connect for kompatibilitet.



 >> Til innovation, integration, 
information og intonation.
smart Media-System 1 gør meget muligt – og brillerer med den nemme og intuitive betjening. Perfekt 
integreret i kabinedesignet imponerer Media-System med det 17,8 cm (7") store multitouch-display 
og de mange funktioner: Ud over den håndfri betjening og musik-streaming via Blue tooth® har Media-
System tilslutninger til AUX, USB og SD-kort – så kan du ud over at høre din egen musik også afspille 
billeder og film via systemet. Takket være LIVE Services 2 med HD Traffic er din rejseplan til enhver 
tid opdateret – du får informationer i realtid om mulige kødannelser og vejret og kan benytte søge-
funktionerne fra TomTom Places. I din smart forfour finder du ikke kun en parkeringsplads overalt, 
men også vejen til den nærmeste restaurant eller biograf, eller hvad du ellers lige har lyst til. Og du 
kan styre vigtige funktioner i dit smart Media-System via stemmestyring.
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JBL Soundsystem inkl. 8-kanal-DSP-forstærker med en 
samlet effekt på 320 W forvandler din smart forfour 
til en lille koncertsal. 11 højtydende højttalere svøber 
dig ind i en krystalklar lyd fra alle sider. I bagage-
rummet sidder subwooferen, der nemt kan tages ud 
uden at bruge værktøj og giver dig fuld baslyd og 
 kilden i maven.

1 Kun i forbindelse med Cool & Media-pakken.
2 3 år inklusive, kan herefter forlænges individuelt.



>> Stor sikkerhed koncentreret på et kompakt sted. tridion sikker-
hedscellen og de mest moderne systemer til aktiv og passiv sikker-
hed i bilen sikrer, at alle passagerer er beskyttet på bedste vis.  
På den måde kan du nyde køreglæden og samtidig føle dig sikker hele 
vejen rundt.

FOR 
being 
safe, 
secure, 
steady 
& sure
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 >> Sikker, stabil, kompakt 
og pålidelig.
tridion sikkerhedscellen er kernen i sikkerhedskonceptet til smart. Ekstra forstærkninger med 
plader i højstyrkestål på strategisk vigtige steder betyder, at vi her har at gøre med maksimal 
stabilitet, hårdhed og modstandskraft. Længdevangerne og traversene fordeler kollisionsenergien 
ligeligt, som på den måde reduceres effektivt.
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 >> Udsyn til sikkerhed.
smart forfour er udstyret med et stort antal moderne sikkerhedssystemer:  
Disse omfatter blandt andet forward colision warning, fem airbags, selestrammere  
også på bagsæderne, antiblokeringssystem og elektronisk stabiliseringsprogram® 
samt sidevindsassistent som standardudstyr. Herudover fås Lane Keeping-assistent 
som ekstraudstyr.
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Forward colision warning (standardudstyr) er et opmærksomt assi-
stentsystem, som hjælper dig med at forhindre påkørselsulykker. 
Når afstanden til en genstand i bevægelse eller en stillestående 
genstand bliver for lille, ser du en advarsel i kombiinstrumentet,  
og du kan reagere hurtigt. Hvis der er risiko for kollision, lyder  
der også et akustisk advarselssignal.

Forward collision warning

Lane Keeping-assistent

Sidevindsassistent
Pludselige, kraftige vindstød kan udgøre en fare, især ved kørsel 
med høj hastighed. Sidevindsassistenten, der er standardudstyr, 
registrerer uregelmæssigheder ved ligeudkørsel og sørger gennem 
målrettede opbremsninger af enkelte hjul for, at du ikke behøver  
at styre lige så kraftigt imod.

Airbags
Fem airbags beskytter personerne i smart forfour, hvis det bliver 
alvor: Fører- og passagerairbag, hoved/brystairbags til fører og 
forsædepassager samt en knæairbag til føreren. 

Lane Keeping-assistent, som er ektraudstyr, aktiveres fra en hastig-
hed på 70 km/t. Den iagttager vejen foran dig ved hjælp af et kamera 
og advarer dig akustisk og med et optisk signal i kombiinstrumentet, 
hvis bilen utilsigtet forlader vognbanen.
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 >> Byen er fyldt med karakterer. Og til enhver af dem er der en passende smart forfour. 
smart forfour leveres med tre individuelle udstyrslinjer ud over standardudstyret.  
Udstyrslinjerne afspejler livet i byen: De er alsidige, moderne og innovative. Vælg din  
favorit, og tilføj ekstraudstyrspakker og yderligere ekstraudstyr for mere design,  
komfort og funktion - lige så meget, som du har lyst til.

 FOR 
 everyone



 >> Til den kvalitets-
bevidste.
Standardudstyret i den ny smart forfour indeholder talrige intelligente sikkerheds-
funktioner såsom sidevindsassistenten og fartpiloten med fartbegrænser, der gør den 
smarte firepersoners bil til noget ganske særligt. Hertil kommer komfortable løsninger 
for en endnu mere ubesværet hverdag. Hvis man er til det ukomplicerede liv, er det 
bare om at stige ind og opdage, hvor gennemtænkt og sjov en kompakt firepersoners 
bil kan være.
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Eksteriør
 > Karrosseri med standardlak i sort eller hvid
 > tridion sikkerhedscelle i sort
 > 38,1 cm (15") stålfælge med hjulkapsler og dæk-
dimension 165/65 R 15 på forakslen og 185/60 R 15 
på bagakslen

 > 85°-bagdøre
 > Heltag i samme farve som tridion sikkerhedscellen
 > Siderude kan stilles skråt manuelt
 > H4-halogenforlygter med integreret kørelys  
med LED-teknik

Interiør
 > Instrumentpanel og dørbeklædning struktureret 
(sort) med detaljer i hvid

 > Stofindtræk, sort
 > Nedfældeligt ryglæn på bagsædet, udelt
 > Rat i 3-egers design
 > Gearknop, struktureret overflade (sort)
 > Direkte styring
 > Kombiinstrument med monokromt display  
i LCD-teknologi og bilcomputer

 > Elruder 
 > Midterkonsol med dobbelt kopholder foran, 
 kopholder bagi

 > Handskerum, åbent
 > Passagersæde med mulighed for udvidelse  
af bagagerumspladsen

Billederne på denne dobbeltside viser til dels ekstraudstyr.



>> prime.>> passion.
Selvsikker, cool, dynamisk. Udvendigt lægger man 
straks mærke til de sølvlakerede 38,1 cm (15") let-
metalfælge i 8-egers design. Og kaster man et blik 
gennem ruden og ind i kabinen, der fås i to farve-
varianter, fornemmer man med det samme, at der  
oser af selvtillid i en smart forfour passion.

Tidløs og gennemført. De sortlakerede og højglans-
polerede 38,1 cm (15") letmetalfælge i dobbelt 5-egers 
design fremhæver det klassiske look, vi forbinder med 
smart forfour prime. Udstyret i kabinen er særdeles 
eksklusivt med sæderne med sort læderindtræk og 
hvide kontrastsyninger og sædevarme - det er klasse.
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>> proxy.
Progressiv, sportslig, banebrydende. Sportsunder-
vognen, som er sænket med 10 mm, og de sortlakerede 
og højglanspolerede 40,6 cm (16") letmetalfælge i 
dobbelt 5-egers design giver den et særligt dynamisk 
udseende. Panoramataget får kabinen til at virke 
endnu mere generøs. Og det er ikke kun farvevalget i 
hvid/blå, der er cool: smart forfour proxy har klima-
automatik og smart Audio-System som standardudstyr.



passion
 > Instrumentpanel og dørbeklædninger i orange stof, detaljer i sort/grå 
samt sæder med stofindtræk i sort/orange

 > Instrumentpanel og dørbeklædninger i sort stof, detaljer i hvid samt 
 sæder med stofindtræk i sort/hvid

 > Klapbare ryglæn på bagsædet, 50/50-inddeling, med cargo-position
 > Multifunktionsrat i 3-egers design, læder
 > Gearknop i læder
 > Kombiinstrument med 8,9 cm (3,5") TFT-farvedisplay
 > Elruder inkl. komfortåbning og -lukning
 > Midterkonsol med skuffe og dobbelt kopholder
 > Læselampe til fører og forsædepassager
 > Bagagerumsbelysning 
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge i 8-egers design, lakeret i sølv
 > Sidespejlsafdækninger i samme farve som tridion sikkerhedscellen  
og kølerafdækning i sort

 > Udvendige dørhåndtag lakeret i karrosserifarven

 >> Til individualisten.
Interiøret ved udstyrslinjerne passion, prime og proxy giver de forskellige smart forfour 
varianter lidt ekstra kant. Behagelige materialer, stor funktionalitet, innovative løsninger 
og usædvanlige farver giver hver enkelt udstyrslinje sin helt egen personlighed.

Billederne på denne dobbeltside viser til dels ekstraudstyr.
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prime
 > Instrumentpanel og dørbeklædning i sort stof  
med detaljer i hvid

 > Læderindtræk i sort med kontrastsyninger i hvid
 > Sædevarme til fører og forsædepassager
 > Klapbare ryglæn på bagsædet, 50/50-inddeling,  
med cargo-position

 > Multifunktionsrat i 3-egers design, læder
 > Gearknop i læder
 > Kombiinstrument med 8,9 cm (3,5") TFT-farvedisplay
 > Elruder inkl. komfortåbning og -lukning
 > Midterkonsol med skuffe og dobbelt kopholder
 > Læselampe til fører og forsædepassager
 > Bagagerumsbelysning 
 > Lane Keeping-assistent
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge dobbelt 5-egers design, 
lakeret i sort og højglanspoleret

 > Sidespejlsafdækninger i samme farve som tridion 
sikkerhedscellen og kølerafdækning i sort

 > Udvendige dørhåndtag lakeret i karrosserifarven

Billederne på denne dobbeltside viser til dels ekstraudstyr.

proxy
 > Instrumentpanel og dørbeklædning i blåt stof med detaljer  
i hvid

 > Indtræk i læderlook/stof i hvid/blå
 > Klapbare ryglæn på bagsædet, 50/50-inddeling,  
med cargo-position

 > Gearknop i læder
 > Kombiinstrument med 8,9 cm (3,5") TFT-farvedisplay
 > Elruder inkl. komfortåbning og -lukning
 > Læselamper til fører og forsædepassager
 > Aflåseligt handskerum
 > Lane Keeping-assistent
 > tridion sikkerhedscelle i sort (hvid eller sølv uden merpris) 
 > Sidespejlsafdækninger i samme farve som tridion sikkerheds-
cellen og kølerafdækning i sort (hvid eller sølv uden merpris) 

 > Panoramatag med solgardin
 > Udvendige dørhåndtag lakeret i karrosserifarven

 
Sportspakke

 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i sort og højglanspoleret

 > Sportsundervogn med 10 mm sænkning
 > Udstødningssystem med forkromet udstødningsrørsforlænger
 > Multifunktionssportsrat i 3-egers design, læder
 > Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummidupper
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 >> Til trendsætteren: 
smart forfour  
edition #1.
Lige fra start findes der en helt særlig variant af den ny smart forfour: 
smart forfour edition #1. Lige nu: tridion sikkerhedscellen i lava orange, 
kombineret med farven grafitgrå, viser progressivt vejen for den ny  
smart forfour. edition #1 kan også vælges med tridion sikkerhedscelle  
i farven sort. Letmetalfælgene på 40,6 cm (16") i sort matcher designet  
perfekt. Og Sportspakken sørger for en dynamisk fremtoning hele vejen 
igennem. Det spændende look fortsætter i bilens kabine i kraft af farve-
kombinationen sort/orange, hvor det store panoramatag skaber et rum  
med udsigt.
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Udstyr
 > Eksklusiv tridion farve lava orange (valgfrit sort)
 > Sidespejlsafdækninger i samme farve som tridion 
 sikkerhedscellen

 > Kølerafdækning i sort
 > edition #1 logo på B-stolpen
 > Panoramatag med solgardin
 > Instrumentpanel og dørbeklædninger i sort/orange  
med detaljer i sort/grå

 > Stofindtræk i sort/orange
 > Gearknop i læder
 > Kombiinstrument med 8,9 cm (3,5") TFT-farvedisplay
 > Elruder inkl. komfortåbning og -lukning
 > Læselampe til fører og forsædepassager
 > Midterkonsol med skuffe og dobbelt kopholder
 > Bundmåtter i velour med edition #1 tekstlogo

Sportspakke
 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i 8-Y-egers design i sort
 > Sportsundervogn med 10 mm sænkning
 > Udstødningssystem med forkromet udstødnings-
rørsforlænger

 > Multifunktionssportsrat i 3-egers design, læder
 > Sportspedaler i børstet rustfrit stål  
med gummidupper



 >> Til dem med 
 temperament.
Ønsker du at understrege din livlige personlighed? Intet er lettere end det: De sort-
lakerede 40,6 cm (16") letmetalfælge i 8-Y-egers design giver sammen med den sænkede 
sportsundervogn bilen et dynamisk ydre over hele linjen: Et udtryk, der fortsættes  
lige så konsekvent i kabinen med sportspedalerne og multifunktionssportsrattet.

Sportspakke
 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i 8-Y-egers design,  
lakeret i sort, med dækdimension 185/50 R 16  
på forakslen og 205/45 R 16 på bagakslen

 > Sportsundervogn med 10 mm sænkning

 > Udstødningssystem med forkromet udstødnings-
rørsforlænger

 > Multifunktionssportsrat i 3-egers design, læder 
med kontrastsyninger i grå

 > Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummi-
dupper
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Cool & Media-pakke
En pakke med underholdningsværdi: 17,8 cm (7") multi-
touch-display, stemmestyring, navigationssystem og 
alsidige tilslutningsmuligheder til mobile enheder 
såsom smartphone, SD-kort eller USB-stik. Temmelig 
cool: Klimaautomatikken.

 > smart Media-System med 17,8 cm (7") multitouch-
display, AUX-/USB-/SD-grænseflade, stemmestyring, 
Bluetooth®-grænseflade med håndfri betjening, 
audio-streaming til musikoverførsel, kort til Full 
Europe inkl. 3 års LIVE Services 1

 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregule-
ring og kombifilter med et aktivt kulfilter

 >> Til eventyreren.

Cool & Audio-pakke 2 
Lad musikken spille! Spil din yndlingsmusik fra dit 
USB-stik eller din mp3-afspiller, eller stream dine 
lydfiler nemt og enkelt via Bluetooth®. Altid omgivet  
af en behagelig temperatur. 

 > smart Audio-System med AUX-/USB-grænseflade, 
Bluetooth®-grænseflade med håndfri betjening, 
audio-streaming til musikoverførsel og forbindelse 
til appen smart cross connect (fås separat i App 
Store til iOS og Android 3)

 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregule-
ring og kombifilter med et aktivt kulfilter 4
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1 3 år inklusive, kan herefter forlænges individuelt.
2 Dansk standard.
3 Udvalgte Android-smartphones; se smart.com/connect for kompatibilitet.
4 I forbindelse med 45-kW-motor med manuelt klimaanlæg.



 >> Til designelskere.

LED & Sensor-pakke
Forlygterne med welcome-funktion hilser dig velkommen, når du låser  
din smart op. LED-kørelyset med lysleder-teknik og baglygterne med  
LED-teknik ledsager dig gennem dagen. Og hvis det bliver fugtigt eller 
mørkt, reagerer regn- og lyssensoren på de ændrede forhold.

 > H4-halogenforlygter med welcome-funktion, integreret kørelys med  
LED-lyslederteknik og baglygter med LED-teknik

 > Tågeforlygter

 > Regn- og lyssensor
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Komfortpakke
Her finder du dig godt til rette – på alle måder.  
Førersædet og rattet, der begge kan indstilles  
i højden, tilpasser sig optimalt til din kropshøjde med 
komfortpakken. 

 > Førersæde med højdeindstilling

 > Ratstamme med højdeindstilling

 > Sidespejle med elindstilling og elvarme



 >> For mere lethed.
Letmetalfælge – et let valg: Letmetalfælgenes formsprog og farver gør dem til et highlight  
på bilen, uanset om du ønsker en sportslig eller en elegant fremtoning. Sølv, sort eller  
tofarvet – fælgenes usædvanlige look afrunder designet på smart forfour optimalt.

38,1 cm (15") letmetal-
fælge (R88) i 8-egers 
design, lakeret i sort, 
med dækdimension 
165/65 R 15 på for-
akslen og 185/60 R 15 
på bagakslen

38,1 cm (15") letmetal-
fælge (R87) i dobbelt 
5-egers design, lake-
ret i sort og højglans-
poleret, med dæk-
dimension 165/65 R 15 
på forakslen og 185/60 
R 15 på bagakslen

38,1 cm (15") letmetal-
fælge (R86) i 8-Y-egers 
design, lakeret i sort 
og højglanspoleret, 
med dækdimension 
165/65 R 15 på for-
akslen og 185/60 R 15 
på bagakslen

40,6 cm (16") letmetal-
fælge (R91) i dobbelt 
5-egers design, lake-
ret i sort og højglans-
poleret, med dæk-
dimension 185/50 R 16 
på forakslen og 205/45 
R 16 på bagakslen1

40,6 cm (16") letmetal-
fælge (R95) i 8-Y-egers 
design, lakeret i sort, 
med dækdimension 
185/50 R 16 på for-
akslen og 205/45 R 16 
på bagakslen 1
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1 I forbindelse med Sportspakke eller udstyrslinjen proxy.



Med det elektriske foldetag kan du invitere 
sommeren med om bord, i store eller små 
doser. Med et tryk på knappen kan du åbne 
og lukke foldetaget i en glidende bevægelse 
på ca. 10 sekunder – også når du kører op 
til 100 km/t.

Det store panoramatag i brudsikkert poly-
carbonat begrænser ikke dit syn. Det inte-
grerede solrullegardin beskytter dig mod 
solen, hvis den bliver for kraftig. Selvom 
du kan lide at have fast tag over hovedet, 
kan du stadig have hovedet i skyerne.

 >> Til mere solskin.
Tagvarianterne til smart forfour åbner op for hver en solstråle. Uanset om du ønsker  
at nyde det gode vejr gennem det store panoramatag eller ude i det fri med foldetaget 
nede – begge varianter giver en god, lys stemning i bilen.
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 >> For mere komfort og 
større funktionalitet.
Hvorfor ikke gøre din hverdag mere behagelig? F.eks. med ambientebelysningen, der 
skaber en god atmosfære i kabinen. Eller, hvis det skal være ekstra komfortabelt:  
readyspace-sæderne bagi, som giver dig mulighed for i en håndevending at skabe  
mere plads til større genstande.

1 I forbindelse med Cool & Media-pakken.

Fås enkeltvis som ekstraudstyr:

 > readyspace-sæder bagi med udtagelig 
cargo-box (billede 1)

> Aflåseligt handskerum (billede 2)

 > JBL Soundsystem inkl. 8-kanal-DSP- 
forstærker med en samlet ydelse på 320 W 
i forbindelse med 12 højtydende højt-
talere inklusive udtagelig subwoofer i 
bagagerummet (billede 3)

 > Bakkamera 1 (billede 4)
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Fås enkeltvis som ekstraudstyr:

 > Universal smartphoneholder til smart 
Audio-System 1 (billede 1)

 > Ekstra instrument med cockpitur og 
 omdrejningstæller (billede 2)

 > Ambientebelysning med indirekte belys-
ning af fordørene, fodrummene, midter-
konsollen og handskerummet (billede 3)

 > Klimaanlæg, manuelt, med støv- og pollen-
filter 2 (billede 4)

 > Sædevarme til fører og forsædepassager 
(billede 5)

 > Klimaautomatik med automatisk tempera-
turregulering og kombifilter med aktiv-
kul 3 (billede 6)

 > Bagagerumsafdækning (ikke vist)

 > Sidespejle med elindstilling og elvarme 
(ikke vist)

 > Digital radio (DAB) til standarderne DAB, 
DAB+ og DMB (ikke vist)

1 Godkendt til smartphones med appen smart cross connect. 
2 Kun i forbindelse med 45-kW-motor. 
3 Ikke i forbindelse med 45-kW-motor.



Karrosseri i sølv (cool silver), tridion sikkerheds-
celle i sort (black) og kølerafdækning i sort (black).

Karrosseri i hvid (white), tridion sikkerhedscelle  
i sølv (cool silver) og kølerafdækning i hvid (white).

Karrosseri i sort (black), tridion sikkerhedscelle i sølv (cool silver) og kølerafdækning  
i sølv (cool silver).

Karrosseri i grafitgrå (graphite grey), tridion sikker-
hedscelle i sølv (cool silver) og kølerafdækning i sølv 
(cool silver)

Karrosseri i lava orange, tridion sikkerhedscelle  
i hvid (white) og kølerafdækning i hvid (white).
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Karrosseri i rød (cadmium red), tridion sikkerhedscelle  
i sort (black) og kølerafdækning i sort (black)

Karrosseri i sort/gul (black-to-yellow), tridion sikkerhedscelle  
i sort (black) og kølerafdækning i sort (black)

Karrosseri i hasselbrun (hazel brown), tridion 
sikkerhedscelle i sort (black) og kølerafdækning 
i sort (black).

Karrosseri i midnatsblå (midnight blue), tridion sikkerhedscelle i sølv 
(cool silver) og kølerafdækning i sølv (cool silver)

 >> Alle dine yndlingsfarver.
Farvekombinationerne til den ny smart forfour er lige så mangfoldige som livet i storbyen. Du kan vælge mellem frække 
karrosserifarver i kombination med tridion sikkerhedscellen i sort (black), hvid (white) eller sølv metallic (cool silver 
 metallic). Hvis du vælger karrosseriet eller tridion sikkerhedscellen i en af disse tre farver, anbefaler vi, at du vælger 
samme farve til kølerafdækningen – det vil klæde din smart forfour særligt godt. Du kan give din smart forfour et indi-
viduelt præg ved at vælge en af de eksklusive letmetalfælge.



>> Til den perfekte stil:  
Anbefalede farvekombinationer.
tridion  

sikkerhedscelle black (uni) white (uni) cool silver (metallic)

Karrosseri

black  
(uni)

z z z

white  
(uni)

z z z

cool silver  
(metallic) 

z z z

hazel brown  
(metallic) 

z z z

lava orange  
(metallic) 

z z z

midnight blue  
(metallic) 

z z z

black-to-yellow  
(metallic)

z ! z

cadmium red  
(metallic)

z z z

graphite grey  
(metallic)

z ! z

Standardudstyr passion prime proxy

Interiør Instrumentpanel  
og dørbeklædninger 
struktureret (sort), 
detaljer i hvid, stof-
indtræk i sort

Instrumentpanel og 
dørbeklædninger i 
orange stof, detaljer 
i sort/grå, stofind-
træk i sort/orange

Instrumentpanel  
og dørbeklædninger  
i sort stof, detaljer  
i hvid, stofindtræk  
i sort/hvid

Instrumentpanel  
og dørbeklædninger 
i sort stof, detaljer  
i hvid, læderindtræk 
i sort med kontrast-
syninger i hvid

Instrumentpanel  
og dørbeklædninger 
i blåt stof, detaljer  
i hvid, indtræk  
i læderlook/stof  
i hvid/blå

Karrosseri

black  
(uni)

z z z z z

white  
(uni)

z z z z z

cool silver  
(metallic) 

z z z z z

hazel brown  
(metallic) 

z ! z z "

lava orange  
(metallic) 

z z z z "

midnight blue  
(metallic) 

z ! z z z

black-to-yellow  
(metallic)

z " z z "

cadmium red  
(metallic)

z " z z "

graphite grey  
(metallic) 

z z z z z

z Anbefales ! Kan evt. anbefales " Anbefales ikke

eller
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smart serviceaftaler 
Fri for bekymringer: Du undgår nemt og praktisk ekstra værk-
stedsudgifter, da uventede udgifter til reparationer, service-
eftersyn eller udskiftning af slidte dele alt efter serviceaftale 
allerede er dækket. Og det kan betale sig: Gennem optimal sik-
kerhed, en bil i allerbedste tilstand og en høj værdi i lang tid.

 >> Til kørsel uden bekymringer: 
Service og road assistance.
For at du så længe som muligt kan have størst mulig glæde af din smart, tilbyder vi professionel og skræddersyet  
service. Stol på eksperterne, som kender hver en skrue på din smart. Med henblik på din sikkerhed og for at bevare  
bilens værdi bedst muligt anvender vi kun originaldele af høj kvalitet og en diagnoseteknik, som er specielt tilpasset  
til din smart. Kig forbi, og oplev vores førsteklasses service.

Alt efter behov har du følgende valgmuligheder: 
 > Forlænget garanti med Mercedes-Benz Advance, 
 > Serviceaftalen Service Compact,
 > Serviceaftalen Service ClassicPlus, 
 > Serviceaftalen Service Excellent.
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smart road assistance 
smart road assistance, som følger med, når du køber din ny smart, 
kan fornyes hver gang, du får udført et serviceeftersyn på et 
autoriseret smart serviceværksted.

Således kan du næsten overalt i Europa få hurtig hjælp, hvis du 
kommer ud for en ulykke, et teknisk uheld, hærværk eller små hæn-
delser. Om nødvendigt bugseres din bil til det nærmeste autorise-
rede smart serviceværksted. For at du kan forblive mobil, stiller 
vi dig en erstatningsbil til rådighed. Alternativt kan du fortsætte 
din rejse med taxi, tog eller fly – inklusive eventuelle udgifter  
til overnatning.

Service 24h 
Det er godt at vide, at du kan kontakte smart næsten overalt i Europa, døgnet rundt, 
365 dage om året. Skulle du få brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte vores 
callcenter gratis på telefonnr. 00800 2 777 7777 1.

1 Pålagt gebyr hos nogle mobiltelefoniudbydere.



Leasing 
Hvis du kunne tænke dig at køre i en ny bil og samtidig 
bevare den økonomiske fleksibilitet - så kunne det 
være en mulighed at lease en smart. Du betaler kun for 
brugen og nyder godt af fordelagtige månedlige ydel-
ser. Vi hjælper dig gerne med yderligere oplysninger 
om vores produkter, som ikke kun efterlader luft i din 
økonomi, men også sikrer dig hele vejen rundt gennem 
vores omfattende forsikringstilbud.

Finansiering 
Ønsker du at finansiere din smart med en individuel 
afdragsordning, som er skræddersyet til dit behov? 
Det er ikke noget problem. Tal med din smart forhand-
ler om de muligheder, smart kan tilbyde dig sammen 
med Mercedes-Benz Finans. 

 >> Til skræddersyede løsnin-
ger: Mercedes-Benz Finans.
Med en smart får du masser af fleksibilitet – også hvad angår finansieringen. Med vores leasing-, finansie-
rings- og forsikringstilbud kan du hurtigt tage plads bag rattet i din smart. Tilmed til attraktive betingelser, 
som kan tilpasses præcist til dine behov. Din smart forhandler hjælper dig gerne med råd og vejledning.
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 >> Til den urbane livsstil: 
smart Collection.
Lækre accessories. smart Collection er det perfekte supplement til din smart forfour. Lige som  
udstyrslinjerne passion, prime og proxy er alle produkter i smart Collection skabt til unikke  
personligheder. Gå ind på www.smart.com/collection, og se, hvad der er af tøj, nyttigt udstyr  
og lækre accessories.



Motor
 > 45 kW (61 hk)
 > 52 kW (71 hk)

Eksteriør
 > Heltag i samme farve som tridion sikerhedscellen
 > Karrosseri med standardlak i sort eller hvid
 > Sidespejlsafdækninger, struktureret (sort)
 > Kølerafdæning, struktureret (sort)
 > 38,1 cm (15") stålfælge med hjulkapsler og dækdimension  
165/65 R 15 på forakslen og 185/60 R 15 på bagakslen
 > Sommerdæk
 > 85°-bagdøre
 > Dørhåndtag, struktureret (sort)
 > Siderude kan stilles skråt manuelt
 > H4-halogenforlygter med integreret kørelys med LED-teknik
 > Ekstra stoplygte med LED-teknik
 > Blinklygter i siden i hvid

Interiør
 > Instrumentpanel og dørbeklædning struktureret (sort)  
med detaljer i hvid
 > Stofindtræk, sort
 > Nedfældeligt ryglæn på bagsædet, udelt
 > Rat i 3-egers design
 > Gearknop, struktureret overflade (sort)
 > Midterkonsol med dobbelt kopholder foran, kopholder bagi
 > Indvendige døråbnere med struktureret overflade (sort)
 > Opbevaringsrum i dørene foran og bagi
 > Handskerum, åbent
 > Kabinelys foran og bagi
 >  Passagersæde med mulighed for udvidelse af bagagerums-
pladsen (ryglæn kan klappes helt ned)
 > Fastsurringsringe i bagagerum
 > Solskærm med holder til parkeringsbillet

Funktion og elsystem
 > Cool & Audio-pakke med klimaautomatik og Audio-System
 > Udetemperaturindikator med frostadvarsel
 > Sidespejle med manuel indstilling
 > Elruder
 > Komfortvinduesviskere med intervalfunktion og automatisk 
 visker-/sprinklerfunktion
 > Bagrudevisker med intervalfunktion og automatisk visker-/
sprinklerfunktion
 > Opvarmet bagrude
 > Kombiinstrument med monokromt display i LCD-teknologi  
og bilcomputer
 > Lyslængderegulering, manuelt
 > Blinklys med komfort-vippekontakt
 > Centrallåsesystem med radiofjernbetjening, optisk låsetil-
bagemelding og startspærre
 > 12-volt-stikdåse med afdækning i midterkonsollen

Teknik
 > Direkte styring med hastighedsafhængig servo og variabel  
udveksling
 > 5-trins manuel gearkasse 
 > Start/stop-automatik 1

 > Brændstoftank (28 liter)

Sikkerhed og hjælpesystemer
 > esp® – elektronisk stabiliseringsprogram
 > abs – antiblokeringssystem med elektronisk bremsekraft-
fordeling
 > Sidevindsassistent
 > Igangsætningshjælp på stigninger
 > Dæktrykskontrolsystem
 > tridion sikkerhedscelle i sort
 > Fartpilot med fartbegrænser (variabel hastighedsbegrænsning) 
 > Airbags til fører og forsædepassager
 > Sideairbags til fører og forsædepassager (kan kombineres  
med hoved/brystairbag)
 > Knæairbag til fører
 > Trepunktssikkerhedsseler med selestrammere og selekraft-
begrænsere
 > Seleadvarselsfunktion til fører og forsædepassager
 > Statusvisning for seler på bagsædet i loftskonsol
 > ISOFIX-barnesædefastgørelser på bagsædet
 > Kollisionssensor til aktivering af havariblinksystemet
 > drive lock – automatisk døraflåsning under kørslen

 >> For et større overblik.

1 Ikke i forbindelse med 45-kW-motor.

Standardudstyr
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Motor
 > 52 kW (71 hk)

Eksteriør
 > Sidespejlsafdækninger i samme farve som tridion sikkerheds-
cellen
 > Dørhåndtag lakeret
 > Kølerafdækning lakeret

Interiør
 > Instrumentpanel og dørbeklædning i stof
 > Multifunktionsrat i 3-egers design, læder
 > Klapbare ryglæn på bagsædet, 50/50-inddeling,  
med cargo-position
 > Gearknop i læder
 > Midterkonsol med skuffe og dobbelt kopholder foran,  
kopholder bagi

 > Døråbner indvendigt, i mat krom 
 > Kosmetikspejl i solskærm med holder til parkeringsbillet  
i fører- og passagersiden
 > Sædelomme på fører- og passagersædets ryglæn
 > Læselampe til fører og forsædepassager
 > Bagagerumsbelysning 

Funktion og elsystem
 > Kombiinstrument med 8,9 cm (3,5") TFT-farvedisplay  
og bilcomputer
 > Aflåselig serviceklap
 > Elruder med komfortbetjening og klemsikring

Sikkerhed og hjælpesystemer
 > Sikkerhedssele med højdeindstilling i fører- og passagersiden

Eksteriør
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge i 8-egers 
 design, lakeret i sølv, med dækdimension 
165/65 R 15 på forakslen og 185/60 R 15 
på bagakslen 
 > Heltag i samme farve som tridion 
 sikkerhedscellen
 > Kølerafdækning i sort
 > tridion sikkerhedscelle i sort

Interiør
 > Instrumentpanel og dørbeklædninger  
i orange stof og detaljer i sort/grå samt 
sæder med stofindtræk i sort/orange
 > Instrumentpanel og dørbeklædninger  
i sort stof og detaljer i hvid samt sæder 
med stofindtræk i sort/hvid

Eksteriør
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge i dobbelt 
5-egers design, lakeret i sort og  
højglanspoleret, med dækdimension 
165/65 R 15 på forakslen og 185/60 R 15 
på bagakslen 
 > Heltag i samme farve som tridion 
 sikkerhedscellen
 > Kølerafdækning i sort
 > tridion sikkerhedscelle i sort

Interiør
 > Instrumentpanel og dørbeklædning  
i sort stof med detaljer i hvid
 > Læderindtræk i sort med kontrast-
syninger i hvid

Funktion og elsystem
 > Sædevarme til fører og forsædepassager

Sikkerhed og hjælpesystemer
 > Lane Keeping-assistent med akustisk  
og optisk advarsel

Eksteriør
 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i dobbelt 
5-egers design, lakeret i sort og 
 højglanspoleret, med dækdimension 
185/50 R 16 på forakslen og 205/45 R 16 
på bagakslen
 > Panoramatag med solgardin 2

 > Kølerafdækning i sort (hvid eller sølv 
uden merpris) 
 > tridion sikkerhedscelle i sort (hvid   
eller sølv uden merpris) 

Interiør
 > Instrumentpanel og dørbeklædning  
i blåt stof med detaljer i hvid
 > Indtræk i læderlook/stof i hvid/blå
 > Aflåseligt handskerum

Sikkerhed og hjælpesystemer
 > Lane Keeping-assistent med akustisk  
og optisk advarsel

Sportspakke 3

1 Forskelle i forhold til standardudstyret.
2 Inklusive brillerum til fører og holdegreb til forsædepassager. Valgfrit heltag i samme farve som tridion sikkerhedscellen.
3 Sportspakke ved proxy med afvigende letmetalfælge (detaljer om Sportspakken, se s. 52).

Udstyrslinjerne passion, prime og proxy 1

passion prime proxy



Udstyrspakker
Udstyrspakker, der kan fås til udstyrslinjerne passion, prime  
og  proxy

Sportspakke
 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i 8-Y-egers design, lakeret i sort, 
med dækdimension 185/50 R 16 på forakslen og 205/45 R 16  
på bagakslen
 > Sportsundervogn med 10 mm sænkning
 > Udstødningssystem med forkromet udstødningsrørsforlænger
 > Multifunktionssportsrat i 3-egers design, læder med kontrast-
syninger i grå
 > Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummidupper

LED & Sensor-pakke
 > H4-halogenforlygter med welcome-funktion, integreret kørelys 
med LED-lyslederteknik og baglygter med LED-teknik
 > Tågeforlygter
 > Regn- og lyssensor

Cool & Media-pakke 1

 > smart Media-System med multitouch-display på 17,8 cm (7") 
med TFT-teknologi, AUX-/USB-/SD-grænseflade (midterkonsol), 
stemmestyring, Bluetooth®-grænseflade med håndfri betjening, 
audio-streaming til musikoverførsel, navigationssystem inkl.  
3 års LIVE Services 2

 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregulering og kombi-
filter med aktiv kul

Udstyrspakker, der kan fås til standardudstyret og til udstyrs-
linjerne passion, prime og  proxy

Cool & Audio-pakke (dansk standard) 3 
 > smart Audio-System med AUX-/USB-grænseflade, Bluetooth®-
grænseflade med håndfri betjening, audio-streaming til musik-
overførsel og forbindelse til appen smart cross connect (fås 
separat i App Store til iOS og Android 4)
 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregulering og kombi-
filter med et aktivt kulfilter

Komfortpakke
 > Førersæde med højdeindstilling
 > Ratstamme med højdeindstilling
 > Sidespejle med elindstilling og elvarme 5

1 Kun i forbindelse med elsidespejle. 
2 3 år inklusive, kan herefter forlænges individuelt.
3 I forbindelse med 45-kW-motor, med manuelt klimaanlæg og smart Audio-System. 
4 Til iOS og udvalgte Android-smartphones, se smart.com/connect for kompatibilitet.
5 I forbindelse med standardudstyr sidespejlsafdækninger i tridion farve og elruder  
med komfortbetjening og klemsikring.
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Udstyrspakker
Udstyrspakker, der kan fås til udstyrslinjerne passion, prime  
og  proxy

Sportspakke
 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i 8-Y-egers design, lakeret i sort, 
med dækdimension 185/50 R 16 på forakslen og 205/45 R 16  
på bagakslen
 > Sportsundervogn med 10 mm sænkning
 > Udstødningssystem med forkromet udstødningsrørsforlænger
 > Multifunktionssportsrat i 3-egers design, læder med kontrast-
syninger i grå
 > Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummidupper

LED & Sensor-pakke
 > H4-halogenforlygter med welcome-funktion, integreret kørelys 
med LED-lyslederteknik og baglygter med LED-teknik
 > Tågeforlygter
 > Regn- og lyssensor

Cool & Media-pakke 1

 > smart Media-System med multitouch-display på 17,8 cm (7") 
med TFT-teknologi, AUX-/USB-/SD-grænseflade (midterkonsol), 
stemmestyring, Bluetooth®-grænseflade med håndfri betjening, 
audio-streaming til musikoverførsel, navigationssystem inkl.  
3 års LIVE Services 2

 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregulering og kombi-
filter med aktiv kul

Udstyrspakker, der kan fås til standardudstyret og til udstyrs-
linjerne passion, prime og  proxy

Cool & Audio-pakke (dansk standard) 3 
 > smart Audio-System med AUX-/USB-grænseflade, Bluetooth®-
grænseflade med håndfri betjening, audio-streaming til musik-
overførsel og forbindelse til appen smart cross connect (fås 
separat i App Store til iOS og Android 4)
 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregulering og kombi-
filter med et aktivt kulfilter

Komfortpakke
 > Førersæde med højdeindstilling
 > Ratstamme med højdeindstilling
 > Sidespejle med elindstilling og elvarme 5

1 Kun i forbindelse med elsidespejle. 
2 3 år inklusive, kan herefter forlænges individuelt.
3 I forbindelse med 45-kW-motor, med manuelt klimaanlæg og smart Audio-System. 
4 Til iOS og udvalgte Android-smartphones, se smart.com/connect for kompatibilitet.
5 I forbindelse med standardudstyr sidespejlsafdækninger i tridion farve og elruder  
med komfortbetjening og klemsikring.

Eksteriør
 > Foldetag i stof, elektrisk 6

 > Panoramatag med solgardin 6

 > Karrosseri i sort/gul (metallic), rød (metallic), sølv (metallic), 
grafitgrå (metallic), hasselbrun (metallic), lava orange (metallic), 
midnatsblå (metallic)
 > tridion sikkerhedscelle i sort, hvid, sølv 
 > Kølerafdækning i sort 7, 8, hvid 8, sølv 8

 > Hjulkapsler til stålfælge
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i sort og højglanspoleret, med dækdimension 165/65 R 15  
på forakslen og 185/60 R 15 på bagakslen 
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge i dobbelt 8-egers design, lakeret  
i sort og højglanspoleret, med dækdimension 165/65 R 15  
på forakslen og 185/60 R 15 på bagakslen
 > 38,1 cm (15") letmetalfælge i 8-egers design, lakeret i sølv,  
med dækdimension 165/65 R 15 på forakslen og 185/60 R 15  
på bagakslen 
 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i sort og højglanspoleret, med dækdimension 185/50 R 16  
på forakslen og 205/45 R 16 på bagakslen 9, 10

 > 40,6 cm (16") letmetalfælge i 8-Y-egers design, lakeret i sort, 
med dækdimension 185/50 R 16 på forakslen og 205/45 R 16 på 
bagakslen 9, 10

 > Vinterdæk i stedet for sommerdæk 11

 > Tågeforlygter

Interiør
 > Ambientebelysning med indirekte belysning af fordørene, 
 fodrummene foran, handskerum og midterkonsol 8, 12

 > Indtræk i læderlook, sort 13

 > readyspace sæder bagi med udtagelig cargo-box 8, 14

 > Aflåseligt handskerum
 > Bagagerumsafdækning
 > Bundmåtter i velour (sort)

Funktion og elsystem
 > Ekstra instrument med cockpit-ur og omdrejningstæller
 > Klimaautomatik med automatisk temperaturregulering  
og kombifilter med et aktivt kulfilter 9

 > Klimaanlæg, manuelt, med støv- og pollenfilter 15 

 > Sædevarme til fører og forsædepassager
 > Sidespejle med elindstilling og elvarme
 > Askebæger og lighter

Teknik
 > Brændstoftank (35 liter)

Sikkerhed og hjælpesystemer
 > Afstandsadvarselsfunktion med optisk og akustisk advarsel
 > Lane Keeping-assistent med akustisk og optisk advarsel
 > Parkeringshjælp bagest
 > Bakkamera 16

 > Tyverialarm med overvågning af døre og servicegaranti 17

 > Skadessæt med luftkompressor og tætningsmiddel
 > Forbindingstaske
 > Advarselstrekant 

Infotainment, navigation og kommunikation
 > JBL Soundsystem inkl. 8-kanal-DSP-forstærker med en samlet 
ydelse på 320 W, 12 højtydende højttalere inkl. udtagelig 
 subwoofer i bagagerum 18

 > Smartphoneholder til Audio-System 19

 > Digital radio (DAB) til standarderne DAB, DAB+ og DMB 20

 >  Forberedelse til radio med 2 højttalere, antenne og 1-DIN- 
udskæring

Ekstraudstyr

6 Inkl. holdegreb til passager og brillerum til fører. 7 Standard i forbindelse med tyverialarm. 8 Ikke i forbindelse med standardudstyr. 9 Ikke i forbindelse med 45-kW-motor. 10 Kun i forbindelse 
med Sportspakke eller udstyrslinjen proxy. 11 Ikke i forbindelse med 40,6 cm (16") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design eller i 8-Y-egers design. 12 Kun i forbindelse med  ekstra instrument. 
13 Kun i forbindelse med standardudstyr. 14 Ikke i forbindelse med JBL Soundsystem. 15 Kun i forbindelse med 45-kW-motor. 16 Kun i forbindelse med Cool & Media-pakken. 17 Inkl. af låselig service-
klap. 18 Ikke i forbindelse med standardudstyr, ikke med readyspace sæder, kun med Cool & Audio- eller Cool & Media-pakke og med elsidespejle. 19 Kun i forbindelse med Cool & Audio-pakken. 
20 Kun i forbindelse med Cool & Audio-pakken eller Cool & Media-pakken.

 >> Tekniske data.
45 kW (61 hk) 52 kW (71 hk)

med start/stop-automatik

Motor/konstruktionstype 3-cylindret rækkemotor 3-cylindret rækkemotor

Slagvolumen i cm3 999 999

Maks. ydelse i kW (hk) ved o/min 1 45 (60)/6.000 52 (71)/6.000

Maks. drejningsmoment i Nm ved o/min 1 91/2.850 91/2.850

Boring x slaglængde i mm 72,2 x 81,3 72,2 x 81,3

Kompressionsforhold 10,5 : 1 10,5 : 1

 Blandingstilberedning Benzinindsprøjtning Benzinindsprøjtning

Tophastighed i km/t. 151 2 151 2

Acceleration fra 0 –100 km/t. i s 16,7 15,9

Træk Baghjulstræk Baghjulstræk

Gearkassetype 5-trins manuel gearkasse 5-trins manuel gearkasse 

Brændstofforbrug i km/l:

Bykørsel 3 17,2  20,8

Landevejskørsel 3 25 26,3

Kombineret 3 21,3 23,8

Brændstoftype Blyfri benzin 95 oktan Blyfri benzin 95 oktan

Udstødningsrensning/udstødningsnorm 3-vejs katalysator/Euro 6 3-vejs katalysator/Euro 6

CO2-emission (kombineret) i g/km 3 108 97

Energiklasse 4 A+ A+

Bremser/køredynamikregulering Indvendigt ventilerede skivebremser foran, 
tromlebremser bagest, esp®, abs

Indvendigt ventilerede skivebremser foran, 
tromlebremser bagest, esp®, abs

Dæk/fælge (foraksel; bagaksel)  
standard, passion, prime 

5,0 J x 15//165/65 R 15;  
5,5 J x 15//185/60 R 15

5,0 J x 15//165/65 R 15;  
5,5 J x 15//185/60 R 15

Dæk/fælge (foraksel; bagaksel)  
proxy

– 6,0 J x 16//185/50 R 16;  
6,5 J x 16//205/45 R 16

Bilens længde/bredde/højde i mm 3.495/1.665/1.554 3.495/1.665/1.554

Sporvidde (foraksel/bagaksel) i mm 5 1.467/1.429 1.467/1.429

Akselafstand i mm 2.494 2.494

Vendediameter i m 6 8,65 8,65

Egenvægt/last i kg 7 970/420 975/425

Tilladt totalvægt i kg 1.390 1.400

Bagagerumsvolumen i l 8 185 – 975 185 – 975

Tankvolumen/heraf reservetank i l 28/5,0 28/5,0

Serviceinterval 9 20.000 km/1 år 20.000 km/1 år

Garanti / år 2 2

1 Oplysninger om nominel ydelse og nominelt drejningsmoment iht. direktiv 80/1269/EØF i den aktuelt gældende udgave. 2 Elektronisk nedreguleret. 3 De anførte værdier er beregnet efter 
den foreskrevne målemetode iht. direktiv 80/1268/EØF i den aktuelt gældende udgave. Oplysningerne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men tjener ude-
lukkende til sammenligning mellem forskellige biltyper. 4 Iht. § 3a i den tyske forordning om energiforbrugsmærkning for personbiler (Pkw-EnVKV). Oplysningerne er ikke baseret på 
en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men tjener udelukkende til sammenligning mellem forskellige biltyper. 5 Med basisdæk 165/65 R 15 på forakslen og 185/60 R 15 på bag-
akslen. 6 Målt fra kantsten til kantsten. 7 Oplysninger iht. direktiv 92/21/EF som ændret ved direktiv 95/48/EG (vægt ved køreklar tilstand, brændstoftank 90% fyldt, med fører, 68 kg,  
og bagage, 7 kg, for biler med standardudstyr. Ekstraudstyr og tilbehør øger som regel denne værdi, og nyttelasten reduceres tilsvarende). 8 Op til  taget; iht. tysk industristandard 
DIN 70020-1. 9 Alt efter, hvilken situation der først indtræder. Visning via WIA (serviceintervalvisning). For hver 20.000 km eller 1x om året skal der udføres ekstra olieservice.
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smart infocenter 
(Gratis opkald fra fastnettet. Der kan blive pålagt  
gebyrer for opkald fra mobiltelefonnettet.)

00800 2 77 77 77 7

D
K

smart – a Daimler brandwww.smart.com
Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, D-70327 Stuttgart · 7129 · CW453 · 08-00 / 1214

Vi tager gerne din smart tilbage igen med henblik på miljøvenlig bortskaffelse i henhold til bortskaffelsesdirektivet fra Den europæiske Union (EU) – men der 
er længe til endnu (*gælder ikke i Schweiz). For at gøre bortskaffelsen så enkel som muligt står et netværk af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til  
din rådighed. Her er du velkommen til at af levere din bil uden omkostninger. På den måde kan du være med til at slutte genbrugsringen og skåne ressourcerne. 
Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for bortskaffelsesordningen på www.smart.com.

Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 03.11.2014 kan der være foretaget ændringer på produktet. Der 
tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang 
det med rimelighed kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller  
producent anvender symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. 
Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, 
som skyldes tryktekniske faktorer. Denne brochure kan ligeledes omtale typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i visse lande. Udsagn, der vedrører lov-, 
rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. 
Kontakt derfor din smart forhandler for at få oplysninger om gældende love og bestemmelser i dit land eller de aktuelt gældende bestemmelser i Tyskland. 


