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smart EQ fortwo in fortwo cabrio 
» Cenik



2cenik smart

» Cene in tehnični podatki.

Model Motor Menjalnik Moč 
kW (KM)

Poraba električne 
energije
kWh/100 km

Doseg 
(km)

Izpust CO2 
kombinirani
(g/km)

Maloprodajna 
cena v EUR  

z vklj. 22% DDV

smart EQ fortwo Električni Samodejni menjalnik  
z 1 prestavo

60 (82) 16,5 - 15,2 147 - 159 0 22.900,00 €

smart EQ fortwo cabrio Električni Samodejni menjalnik  
z 1 prestavo

60 (82) 16,8 - 15,4 145 - 157 0 26.500,00 €

Cene v ceniku so nezavezujoče in veljajo za serijsko opremo vozila, katero predlaga proizvajalec.
Cene ne vsebujejo manipulativnih stroškov v višini 200 €. 
Jamstvo za visokonapetostno baterijo do 8 let ali prevoženih 120.000 kilometrov. Točne informacije so navedene v servisni knjižici (certifikat za baterijo).
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» Serijska oprema.

Serijska oprema

 > Menjalnik z eno prestavo

 > Električno neposredno krmiljenje

 > 4,6 kW polnilnik za baterijo

 > Torba za polnilne kable

 > Polnilni kabel za stenske in javne polnilnice ALI  
Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico

 > Sistem za pomoč ESP

 > Sistem za pomoč ABS

 > Aktivni zavorni asistent

 > Asistent za bočni veter

 > Asistent za speljevanje v klanec

 > Preventivna zaščita z akustičnim opozorilom

 > TEMPOMAT

 > Kontrola tlaka v pnevmatikah

 > Paket Cool & Audio, z Avdiosistemom smart ter  
samodejnim uravnavanjem klimatizacije

 > Kombinirani inštrument z enobarvnim prikazovalnikom

 > Armaturni kombinirani inštrument s prikazovalnikom  
stanja baterije in moči

 > Električni pomik stekel, spredaj

 > Senčnik z držalom za parkirni listek

 > Komfortni brisalniki z intervalnim brisanjem

 > Smerniki s komfortnim vklopom z rahlim dotikom

 > Ročno nastavljiva zunanja ogledala

 > Prikazovalnik zunanje temperature

 > Gretje zadnjega stekla

 > Samodejni zaklep vrat med vožnjo
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» Serijska oprema.

Zunanjost

 > Karoserijske plošče v črni barvi

 > Maska hladilnika v barvi karoserije

 > Varnostna celica tridion v črni barvi

 > Polna streha v črni barvi (smart fortwo coupe)

 > Električna tritop mehka streha, z zadnjim steklom (smart fortwo cabrio)

 > 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z okrasnimi pokrovi (R82)

 > H4 halogenski žarometi z vgrajeno dnevno LED lučjo

 > LED tretja zavorna luč

 > Ročaji vrat v črni barvi

 > Ročno nastavljiva zunanja ogledala

 > Ohišje zunanjih ogledal v hrapavi črni barvi

 > Steklo stranskih smerokazov v beli barvi

Notranjost

 > Oblazinjenje v tkanini, črno

 > Strop v črni tkanini

 > Obloga armaturne plošče in sredinski del vrat v črni tkanini  
z okrasnimi elementi prezračevalnih odprtin v beli barvi

 > Notranji ročaji vrat v hrapavi črni barvi

 > Notranja osvetlitev

 > 3 kraki volan s sredinskim elementom v visoko sijoči črni barvi

 > Prestavna ročica v usnju, črna

 > Sovoznikov sedež z možnostjo poklopa

 > Zračni meh za voznika in sovoznika

 > Bočni zračni meh za voznika in sovoznika

 > Kolenski zračni meh za voznika

 > i-Size pritrditveni sistem za otroški sedež

 > Sredinska konzola z rolojem ter dvojnim držalom za pijačo

 > 12V vtičnica v sredinski konzoli

 > Odlagalni predal v sprednjih vratih

 > Predal za rokavice
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» Linija Passion.

 > 38,1 cm (15-palčna) lahka aluminijasta platišča s 4 prečkami,  
lakirana v črni barvi s sijočim robom (R32)

 > Ohišje zunanjih ogledal v barvi varnostne celice tridion (V18)  
(ne z varnostno celico tridion v črni barvi)

 > Pokrov motorja z dodatno varnostno ključavnico (V32)

 > Oblazinjenje v tkanini, črno z belimi kontrastnimi šivi (15U)  
ter obloga armaturne plošče in sredinski del vrat v črni tkanini  
z okrasnimi elementi prezračevalnih odprtin v črni in sivi barvi (54U) 
ALI

 > Oblazinjenje v tkanini, črno z modrimi kontrastnimi šivi (16U)  
ter obloga armaturne plošče in sredinski del vrat v črni tkanini z  
okrasnimi elementi prezračevalnih odprtin v črni, sivi in modri barvi (59U)

 > 3 kraki večfunkcijski volan v usnju črne barve, s sredinskim  
elementom ter okrasnimi šivi v sivi barvi

 > Odlagalni predal v sprednjih vratih z mrežo

 > Dodaten odlagalni predal v prtljažnem prostoru (smart fortwo coupe)

 > Kombinirani inštrument z barvnim 8,9 cm (3,5-palčnim) zaslonom (K36)

 > Bralna lučka spredaj za voznika in sovoznika

 > Senčnik z ogledalom za voznika in sovoznika

 > Osvetlitev prtljažnega prostora

 > Notranji ročaji vrat v mat kromu

Oprema
Cena v € z vklj. 22% DDV  

Cena brez DDV

Linija Passion (ICLA) 1.995,92
1.636,00

Linija Passion

smart EQ fortwo | smart EQ fortwo cabrio
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» Linija Pulse.

 > 40,6 cm (16-palčna) lahka aluminijasta platišča  
s 5 dvojnimi prečkami, lakirana v črni barvi s sijočim robom (R91)

 > Ohišje zunanjih ogledal v barvi varnostne celice tridion (V18)

 > Pokrov motorja z dodatno varnostno ključavnico (V32)

 > Oblazinjenje v tkanini, črno z belimi kontrastnimi šivi (15U)  
ter obloga armaturne plošče in sredinski del vrat v črni tkanini z  
okrasnimi elementi prezračevalnih odprtin v črni in sivi barvi (54U) 

ALI

 > Oblazinjenje v tkanini, črno z modrimi kontrastnimi šivi (16U)  
ter obloga armaturne plošče in sredinski del vrat v črni tkanini z  
okrasnimi elementi prezračevalnih odprtin v črni, sivi in modri barvi (59U)

 > 3 kraki večfunkcijski športni volan v usnju, s sredinskim elementom  
ter okrasnimi šivi v sivi barvi

 > Športni pedali iz brušenega nerjavnega jekla z gumijastimi čepki

 > Odlagalni predal v sprednjih vratih z mrežo

 > Dodaten odlagalni predal v prtljažnem prostoru (smart fortwo coupe)

 > Kombinirani inštrument z barvnim 8,9 cm (3,5-palčnim) zaslonom (K36)

 > Bralna lučka spredaj za voznika in sovoznika

 > Senčnik z ogledalom za voznika in sovoznika

 > Osvetlitev prtljažnega prostora

 > Notranji ročaji vrat v mat kromu

Oprema
Cena v € z vklj. 22% DDV  

Cena brez DDV

Linija Pulse (ICSA) 2.615,68 
2.144,00

Linija Pulse

smart EQ fortwo | smart EQ fortwo cabrio



7cenik smart

» Linija Prime.

 > 40,6 cm (16-palčna) lahka aluminijasta platišča  
z 8 Y prečkami, lakirana v črni barvi s sijočim robom (R56)

 > Ohišje zunanjih ogledal v barvi varnostne celice tridion (V18)

 > Pokrov motorja z dodatno varnostno ključavnico (V32)

 > Oblazinjenje v usnju, črno s sivimi kontrastnimi šivi (25U)

 > Obloga armaturne plošče ter sredinski del vrat v  črni tkanini  
ter okrasni elementi prezračevalnih odprtin v črni barvi (61U)

 > 3 kraki večfunkcijski volan v usnju črne barve, s sredinskim elementom  
ter okrasnimi šivi v sivi barvi

 > Odlagalni predal v sprednjih vratih z mrežo

 > Dodaten odlagalni predal v prtljažnem prostoru (smart fortwo coupe)

 > Velur predpražniki v črni barvi (I40)

 > Kombinirani inštrument z barvnim 8,9 cm (3,5-palčnim) zaslonom (K36)

 > Gretje sedežev za voznika in sovoznika (873)

 > Bralna lučka spredaj za voznika in sovoznika

 > Žepni predal za sprednjimi sedeži

 > Senčnik z ogledalom za voznika in sovoznika

 > Osvetlitev prtljažnega prostora

 > Notranji ročaji vrat v mat kromu

Oprema
Cena v € z vklj. 22% DDV  

Cena brez DDV

Linija Prime (ICVA) 2.941,42
2.411,00

Linija Prime

smart EQ fortwo | smart EQ fortwo cabrio
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» Dodatna oprema.

Koda PAKETI OPREME
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

P53 Paket s polnilnimi kabli 
> Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico, 4m (B48) 
> Polnilni kabel za stenske in javne polnilnice, 4m (B49)

  258,00  314,76  

P22 Serijska oprema Plus 
> 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z okrasnimi pokrovi (R83) 
> Višinsko nastavljiv voznikov sedež (S55) 
> Prekrivalo prtljažnega prostora (723) 
> Set za popravilo predrte pnevmatike (B51)

  245,00  298,90  

P23 Paket Plus 
> 38,1 cm (15-palčna) lahka aluminijasta platišča s 4 dvojnimi prečkami (R35) 
> Električno nastavljiva ter ogrevana zunanja ogledala (V21) 
> Električni pomik stekel s komfortnim aktiviranjem in zaščito pred priprtjem (584) 
> Višinsko nastavljiv voznikov sedež (S55) 
> Višinsko nastavljiv volanski drog (J37) 
> Armaturni predal z zaklepom (I63) 
> Prekrivalo prtljažnega prostora (723) 
> Set za popravilo predrte pnevmatike (B51) 
 
Brez doplačila dodano z Linijo Passion (ICLA) / Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

  861,00  1.050,42  

P43 Paket Advance 
> Parkirni senzorji z zvočnimi opozorili za pomoč pri parkiranju zadaj (220) 
> Integracija pametnega telefona (14U) 
> Medijski sistem smart (535) / Medijski sistem smart z digitalnim radiem (558) 
> Sredinska konzola z rolojem ter naslonjalom za roko (J59) 
 
Samo s Paketom Plus (P23) 
Z Medijskim sistemom smart z digitalnim radiem (558) samo z Digitalnim radiem (C04)

  822,00  1.002,84  



9cenik smart

» Dodatna oprema.

Koda PAKETI OPREME
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

P44 Paket Premium 
> Panoramsko strešno okno (E22) (ne za smart fortwo cabrio) 
> Deflektor zraka (I36) (samo smart fortwo cabrio) 
> Kombinacija kod za pomoč pri parkiranju zadaj ter vzvratno kamero (V52) 
> Medijski sistem smart (535) / Medijski sistem smart z digitalnim radiem (558) 
> Integracija pametnega telefona (14U) 
> Sredinska konzola z rolojem ter naslonjalom za roko (J59) 
> Odlagalna mreža na sredinski konzoli (I57) 
> Zadrževalni pas za pritrditev predmetov na sovoznikovi strani (J66) 
 
Serijsko dodan Paket plus (P23) 
Samo z Linijo Passion (ICLA) / Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

-  1.154,00  1.407,88  

 - 1.356,00  1.654,32  

P45 Paket Exclusive 
> LED žarometi (K32) 
> Sprednje meglenke z osvetlitvijo notranje strani zavoja (U37) 
> Panoramsko strešno okno (E22) (ne za smart fortwo cabrio) 
> Deflektor zraka (I36) (samo smart fortwo cabrio) 
> Kombinacija kod za pomoč pri parkiranju zadaj ter vzvratno kamero (V52) 
> Medijski sistem smart (535) / Medijski sistem smart z zvočnim sistemom JBL (557) 
> Integracija pametnega telefona (14U) 
> Ambientna osvetlitev (877) 
> Sredinska konzola z rolojem ter naslonjalom za roko (J59) 
> Odlagalna mreža na sredinski konzoli (I57) 
> Zadrževalni pas za pritrditev predmetov na sovoznikovi strani (J66) 
> Notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem (J43) 
> Senzor za dež in osvetljenost (V54) 
 
Serijsko dodan Paket plus (P23) 
Samo z Linijo Passion (ICLA) / Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

-  1.972,00  2.405,84  

 - 2.174,00  2.652,28  
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» Dodatna oprema.

Koda PAKETI OPREME
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

U14 Zimski paket 
> Ogrevan večfunkcijski volan (443) 
> Gretje sedežev (873) 
 
Samo z Linijo Passion (ICLA) / Pulse (ICSA) / Prime (ICVA)

  353,00  430,66  

Z Linijo Prime (ICVA)   172,00  209,84  
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» Dodatna oprema.

Koda PAKETI OPREME
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

P24 Paket Edition one 
 
Smart fortwo: 
> 40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock XI lahka aluminijasta platišča (R44) 
> Karoserijske plošče v Asfaltno sivi barvi 
> Varnostna celica tridion v Asfaltno sivi barvi (EK7U) 
> Maska hladilnika v črni barvi 
> Ohišje zunanjih ogledal v visoko sijoči črni barvi 
> Odprtine za zrak sprednjega odbijača v črni ter rdeči barvi 
> Športni paket opreme Edition one (P71) 
 
Z Linijo Pulse (ICSA) 
> Oblazinjenje v tkanini, črno z belimi kontrastnimi šivi (15U)  
> BRABUS obloga armaturne plošče in sredinski del vrat v črnem usnju / črni   
  tkanini z okrasnimi elementi prezračevalnih odprtin v črni in sivi barvi (54U) 
 
Z Linijo Prime (ICVA) 
> Oblazinjenje v usnju s sivimi kontrastnimi šivi (25U) 
> BRABUS obloga armaturne plošče ter sredinski del vrat v črnem usnju / črni  
  tkanini ter okrasni elementi prezračevalnih odprtin v črni barvi (61U) 
 
Samo s Paketom individualne opreme Edition one (W24) (smart fortwo) + Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

  1.549,00  1.889,78  
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» Dodatna oprema.

Koda BRABUS TAILOR MADE PAKETI
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

W01 Tailor made paket barve 
Karoserijske plošče ter maska hladilnika v (kovinski) barvi po meri (ECZO) 
 
Ne s Serijsko opremo

  2.582,00  3.150,04  

W02 Tailor made paket usnja 
> Sedeži, obloga armaturne plošče ter sredinski del vrat v usnju, v barvi po meri 
> Vzorec šivov / kontrastni šivi po meri 
> BRABUS predpražniki iz velurja 
 
Ne s Serijsko opremo

  3.443,00  4.200,46  

W03 Tailor made barva Varnostne celice tridion 
> Varnostna celica tridion v visoko sijoči barvi po meri (EG0U) 
ALI 
> Varnostna celica tridion v mat barvi (barvi brez leska) po meri (EM0U) 
> Ohišje zunanjih ogledal, loputa reže za polnjenje avtomobila  
  ter obroba zadnjih luči v barvi Varnostne celice tridion 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom barv (W01) ali Tailor made paketom usnja (W02)

  1.979,00  2.414,38  

W04 Tailor made Lahka aluminijasta platišča v barvi po meri 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom barv (W01) / Tailor made paketom usnja (W02) / Tailor made paketom Varnostne celice 
tridion in Stilskim paketom (W41)

  860,00  1.049,20  

W05 Tailor made stilski paket zunanjosti 
> BRABUS razdelilnik sprednjega odbijača 
> BRABUS bočni pragovi 
> BRABUS zadnji odbijač z difuzorjem 
> BRABUS spojler (smart fortwo coupe) 
> BRABUS tretja zavorna luč z zatemnjenim steklom 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom barv (W01) / Tailor made paketom usnja (W02) / Tailor made paketom Varnostne celice 
tridion in Stilskim paketom (W41)

  1.721,00  2.099,62  
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» Dodatna oprema.

Koda BRABUS TAILOR MADE PAKETI
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

W06 Tailor made opcijski paket barve 
Karoserijske plošče ter maska hladilnika v Barvi po meri - izbrani v Tailor made 
paketu barv (W01) v visoko sijočem sijaju ali mat barvi (barvi brez leska) 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom barv (W01)

  602,00  734,44  

W09 Tailor made opcijski paket usnja 
> Usnjen obroč volana v barvi po meri 
> Kontrastni šivi usnjenega obroča volana v barvi po meri 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom usnja (W02)

  430,00  524,60  

W10 Tailor made paket barve za notranjost 
> Obroba instrumentne plošče v barvi po meri 
> Obroba armaturne plošče v barvi po meri 
> Obroba prezračevalnih odprtin v barvi po meri 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom barv (W01) ali Tailor made paketom usnja (W02)

  602,00  734,44  

W13 Tailor made stilski paket notranjosti 
> BRABUS prestavna ročica v aluminiju 
> Ročna zavora v aluminiju 
> BRABUS športna pedala 
> BRABUS vstopne letve iz nerjavnega jekla 
 
Ne s Serijsko opremo 
Samo s Tailor made paketom barv (W01) ali Tailor made paketom usnja (W02)

  516,00  629,52  

W41 Tailor made paket za varnostno celico tridion ter stilski paket notranjosti 
> Tailor made barva Varnostne celice tridion (W03) 
> Tailor made paket barve za notranjost (W10) 
> Tailor made stilski paket notranjosti (W13) 
 
Ne s Serijsko opremo

  3.013,00  3.675,86  
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» Dodatna oprema.

Koda BARVA
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

Karoserijske plošče v Črni barvi S S

Varnostna celica tridion v Črni barvi S S

Maska hladilnika v barvi karoserije S S

Koda PAKET BARVE
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

PK7 Izbrani paket barv 
> Maska hladilnika v barvi karoserije (4U1) 
> Karoserijske plošče v črni barvi (ECA) 
> Varnostna celica tridion v Asfaltno sivi barvi (EK7)

  0,00  0,00  

PK0 Izbrani paket barv 
> Maska hladilnika v barvi karoserije (4U1) 
> Karoserijske plošče v črni barvi (ECA) 
> Varnostna celica tridion v Sapphire modri barvi (EK0)

 - 861,00  1.050,42  

PK4 Izbrani paket barv 
> Maska hladilnika v barvi karoserije (4U1) 
> Karoserijske plošče v črni barvi (ECA) 
> Varnostna celica tridion v Angleški tekmovalno zeleni barvi (EK4)

 - 1.025,00  1.250,50  

PK8 Izbrani paket barv 
> Maska hladilnika v barvi karoserije (4U1) 
> Karoserijske plošče v črni barvi (ECA) 
> Varnostna celica tridion v Velvetno sivi barvi, mat (EK8)

 - 1.025,00  1.250,50  
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» Dodatna oprema.

Koda BARVA - KAROSERIJSKE PLOŠČE
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

Bela   172,00  209,84  

KOVINSKE BARVE 
Hladno srebrna (EDAO) 
Zlato bež (EABO) 
Polnočno modra (EDDO) 
Carmine rdeča (EAWO) 
Limetno zelena (EAQO) 
 
Polnočno modra (EDDO) ter Limetno zelena (EAQO) ne z Varnostno celico tridion v Carmine rdeči barvi (EB6U)

  362,00  441,64  

Lunarno bela - mat (EDEO) 
Titanovo siva - mat (EAIO)

  431,00  525,82  

Koda BARVA - VARNOSTNA CELICA TRIDION
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

KOVINSKE BARVE 
Bela (EN3U) 
Hladno srebrna (EN2U) 
Zlato bež (EB5U) 
Carmine rdeča (EB6U)

  215,00  262,30  

Grafitno siva - mat (EM1U)   301,00  367,22  
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» Dodatna oprema.

Koda PLATIŠČA
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

R82 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z okrasnimi pokrovi 
S pnevmatikami 
Spredaj: 165/65 R15 na 5J x 15 ET32 
Zadaj: 185/60 R15 na 5,5J x 15 ET42

S S

R32 38,1 cm (15-palčna) lahka aluminijasta platišča s 4 prečkami 
Lakirana v črni barvi s sijočim robom in s pnevmatikami 
Spredaj: 165/65 R15 na 5J x 15 ET32 
Zadaj: 185/60 R15 na 5,5J x 15 ET42 
 
Serijsko dodano z Linijo Passion (ICLA) 
Samo s Paketom Plus (P23) + Serijsko opremo ali Linijo Passion (ICLA)

  172,00  209,84  

R35 38,1 cm (15-palčna) lahka aluminijasta platišča s 4 dvojnimi prečkami 
S pnevmatikami 
Spredaj: 165/65 R15 na 5J x 15 ET32 
Zadaj: 185/60 R15 na 5,5J x 15 ET42 
 
Samo s Paketom Plus (P23)

  0,00  0,00  

R36 38,1 cm (15-palčna) lahka aluminijasta platišča s 4 prečkami 
Aerodinamično oblikovana in s pnevmatikami 
Spredaj: 165/65 R15 na 5J x 15 ET32 
Zadaj: 185/60 R15 na 5,5J x 15 ET42 
 
Samo s Paketom Plus (P23) + Serijsko opremo ali Linijo Passion (ICLA) 
Z Linijo Passion (ICLA) brez doplačila

  172,00  209,84  

R83 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z okrasnimi pokrovi 
S pnevmatikami 
Spredaj: 165/65 R15 na 5J x 15 ET32 
Zadaj: 185/60 R15 na 5,5J x 15 ET42 
 
Serijsko dodano s Standardno opremo Plus (P22)

  0,00  0,00  
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» Dodatna oprema.

Koda PLATIŠČA
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

R57 40,6 cm (16-palčna) lahka aluminijasta platišča s 4 dvojnimi prečkami 
Aerodinamično oblikovana, lakirana v črni barvi s sijočim robom in s 
pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo z Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

  0,00  0,00  

R91 40,6 cm (16-palčna) lahka aluminijasta platišča s 5 dvojnimi prečkami 
Lakirana v črni barvi s sijočim robom in s pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo z Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA) 
Serijsko dodano z Linijo Pulse (ICSA)

  0,00  0,00  

R56 40,6 cm (16-palčna) lahka aluminijasta platišča z 8 Y prečkami 
Lakirana v črni barvi s sijočim robom in s pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo z Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA) 
Serijsko dodano z Linijo Prime (ICVA)

  0,00  0,00  

R62 40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock XI lahka aluminijasta platišča  
Lakirana v antracitno sivi barvi s sijočim robom in s pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo z Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

  602,00  734,44  

R69 40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock XI lahka aluminijasta platišča  
Lakirana v antracitno sivi barvi in s pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo z Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

  602,00  734,44  



18cenik smart

» Dodatna oprema.

Koda PLATIŠČA
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

R44 40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock XI lahka aluminijasta platišča  
Lakirana v črni barvi z rdečim notranjim robom in s pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo s Paketom Edition one (P24)

  0,00  0,00  

R51 40,6 cm (16-palčna) BRABUS Monoblock XI lahka aluminijasta platišča  
Lakirana v črni barvi s srebrnim notranjim robom in s pnevmatikami 
Spredaj: 185/50 R16 na 6J x 16 ET44 
Zadaj: 205/45 R16 na 6,5J x 16 ET40 
 
Samo z Linijo Pulse (ICSA) / Linijo Prime (ICVA)

  602,00  734,44  
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» Dodatna oprema.

Koda OSTALA DODATNA OPREMA
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

908 22-kW polnilnik s funkcijo za hitro polnjenje 
 
Samo z Digitalnim radiem (C04)

  852,00  1.039,44  

746 Zložljiva mehka streha Tritop v rdeči barvi -  129,00  157,38  

7xx Zložljiva mehka streha Tritop: 
Svetlo bež (741) 
Siva (747) 
Rjava (748)

-  858,00  1.046,76  

10U Oblazinjenje v izgledu usnja v črni barvi,  
z naslonjalom za hrbet v črni tkanini 
 
Samo s Standardno opremo

  103,00  125,66  

Hxx Okrasni element v videzu karbona (H02) 
Okrasni element v zlato bež barvi (H03) 
Okrasni element v modri barvi z vzorcem satovja (H04) 
Okrasni element v videzu lesa (H05) 
 
Samo z Linijo opreme Passion (ICLA) / Pulse (ICSA) / Prime (ICVA)

  172,00  209,84  

873 Gretje sedežev za voznika in sovoznika 
 
Brez doplačila z Linijo Prime (ICVA) / Zimskim paketom (U14)

  224,00  273,28  
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» Dodatna oprema.

Koda OSTALA DODATNA OPREMA
fortwo
coupe

fortwo 
cabrio

Cena v €  
brez DDV

Cena v € 
z vklj. 22% DDV 

C04 Digitalni radio   185,00  225,70  

810 Zvočni sistem JBL 
 
Samo s Paketom Exclusive (P45)

  469,00  572,18  

556 Medijski sistem smart z digitalnim radiem in zvočnim sistemom JBL 
 
Samo z Digitalnim radiem (C04) + Zvočnim sistemom JBL (810) + Paketom Exclusive (P45)

  0,00  0,00  

V19 Protivlomna alarmna naprava   258,00  314,76  

I40 Predpražniki iz velurja v črni barvi 
 
Brez doplačila dodani z Linijo Prime (ICVA)

  34,00  41,48  
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» Varovanje okolja.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši  
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.  
 
CO₂ kot toplogredni plin ter emisije iz prometa 
poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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» Garancija in servis.

Poskrbimo za počutje vašega smarta. 

Novi pogoji proizvajalca z neomejenim številom kilometrov pomenijo obsežno zaščito uporabnika, ki jo ta lahko z 
dodatnimi paketi storitev še razširi. Obseg servisiranja je minimalen, vsa dela pa so v servisnih paketih jasno in 
podrobno opredeljena, da so stroški čim bolj pregledni.

Servisiranje smartovih vozil

 > Hitro. 
Smartov sodobni diagnostični sistem zagotavlja hitro in zanesljivo  
odkrivanje problemov, modularna konstrukcija vozil in za smart značilni 
servisni paketi pa omogočajo, da se Vaš smart v najkrajšem času vrne  
na cesto.  

 > Kakovostno.  
Visoko kvalificirani in usposobljeni kadri, nebirokratska organizacija dela, 
jasno struk- turirani delovni procesi in uporaba vrhunske tehnologije 
zagotavljajo visoko raven učinkovitosti smartovih servisnih delavnic.  

 > Ekonomično. 
Zaradi kratkotrajnega zadrževanja vozil v servisni delavnici, nizkih stroškov 
servisiranja in popravil, primernih intervalov vzdrževanja ter ugodne 
zavarovalnine je smart vozilo z izredno nizkimi obratovalnimi stroški.  
To so potrdili tudi neodvisni strokovnjaki.

Garancija

 > Za nova vozila velja 2-letna garancija z neomejenim številom kilometrov  
in 12-letna garancija na prerjavenje.
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» smart road assistance.

Serijska garancija mobilnosti. 

Uživajte skoraj brezmejno mobilnost v 30 evropskih državah z serijsko garancijo mobilnosti smart road assistance. 
V primeru nezgode ponuja brezplačne storitve do 30 let po prvi registraciji. V primeru nezgode vam je po vsej 
Evropi na voljo klicna številka 800 1 777 7777 (Alternativa: +386 1 888 81 17). S pomočjo naših strokovnjakov bomo 
poskrbeli, da boste v najkrajšem času spet mobilni v svojem vozilu. Če hitra pomoč na lokaciji ni mogoča, uredimo 
odvoz vozila k pooblaščenemu serviserju in poskrbimo za vašo mobilnost med popravilom.

Storitve ki vam pripadajo s serijsko garancijo mobilnosti:

 > Hitra pomoč 
 > Odvoz vozila k pooblaščenemu serviserju 
 > Nadomestno vozilo v času popravila pri pooblaščenem serviserju  
(največ 3 delovne dni) 

 > Alternativa za nadomestno vozilo:  
kritje stroškov za alternativno nadaljevanje poti (vlak/letalo) 

 > Prevzem stroškov taxi službe ali drugih javnih prevozov 
 > Prenočitev v hotelu v času popravila (največ 3 noči) 
 > Dostava vozila po opravljenem popravilu

Edini pogoj za veljavnost garancije mobilnosti smart road assistance je  
redno vzdrževanje vozila in popravljanje morebitnih nastalih škod pri 
pooblaščenem serviserju. Veljavnost garancije mobilnosti smart road 
assistance se podaljšuje ob vsakem rednem vzdrževanju do 30 let po prvi 
registraciji. Storitev ne velja zgolj pri tehničnih napakah, ampak tudi pri 
majhnih nerodnostih (kot npr. nevoznost zaradi pomanjkanja goriva, izguba 
ključev itd.), nesrečah, vandalizmu in kraji delov. Ste zamudili vzdrževanje  
pri pooblaščenem serviserju? Ni težav. Vrnite s k pooblaščenem serviserju z 
naslednjim rednim vzdrževanjem. Po opravljenem vzdrževanju bo garancija 
mobilnosti spet veljavna. Za več informacije se obrnite na pooblaščenega 
prodajalca.



smart  fortwo

Prodajna mesta smart: 
Autocommerce, d.o.o.
Autocommerce Ljubljana, Baragova 10, Ljubljana, T: 01 / 588 30 00 
RC Maribor, Ptujska c. 132, Maribor, T: 02 / 460 01 10 
RC Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper, T: 05 / 663 12 00 
RC Celje, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, T: 03 / 426 18 81

Slike in opisi vsebujejo morda tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijskemu obsegu dobave. Barvna odstopanja so posledica tiska. MPC v EUR vključuje 22% DDV ter davek na motorna 
vozila po veljavnih stopnjah glede na davčno osnovo. Cene veljajo za serijsko opremo vozila v Ljubljani. Cena ne vsebuje manipulativnih stroškov. Pridržujemo si pravico do spremembe opreme 
in cene glede na spremembo pri proizvajalcu. Cene so informativne.

www.smart.com


