
forfour
The smart among the fourseaters. 

>> Το νέο smart



Το smart έφερε την επανάσταση στις μετακινήσεις στην πόλη. Με έξυπνες λύσεις  
και μοναδικές ιδέες, που κάνουν τις διαδρομές μέσα στην πόλη επιτέλους και πάλι 
απολαυ στικές. Τόσο απολαυστικές που ούτε οι δυσεύρετες θέσεις στάθμευσης ούτε  
η πυκνή κίνηση δεν μπορούν να τις επισκιάσουν. Και μάλιστα το smart αποδεικνύει  
το μέγε θός του ακριβώς όταν οι άλλοι πρέπει να κάνουν πίσω δίνοντάς του τη θέση τους. 

Τώρα αυτή η αίσθηση smart είναι διαθέσιμη και για τέσσερις, και δεν είναι αυτή η 
μόνη έκπληξη που επιφυλάσσει. Το smart forfour καταπλήσσει από πολλές απόψεις  
με έξυπνες καινοτομίες που το καθιστούν αναμφισβήτητα ένα γνήσιο smart.

FOR 
ideas, 
answers, 
fun & 
functions



 >> Καλωσορίσατε στο smart για τέσσερις –  
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smart forfour 03    05

FOR
one,
two,
three,
four



>> Η πόλη είναι γεμάτη δυνατότητες. Είναι ωραία να έχεις τη δυνατότητα να απολαμβάνεις 
τα πάντα ανά τέσσερις. Το smart forfour παρουσιάζει έναν καινοτόμο σχεδιασμό αυτο
κινήτου που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός τετραθέσιου. Κι ακριβώς αυτό είναι 
που το κάνει μοναδικό στην κατηγορία του. Χάρη στις μικρές εξωτερικές διαστάσεις του 
και την ευκινησία του, είναι το τέλειο αυτοκίνητο για την πόλη. Με αξιοθαύμαστη χωρητι
κότητα για αποσκευές και χώρο για τέσσερις ενήλικες, το smart forfour είναι έτοιμο για 
όλα τα απρόοπτα που μπορεί να φέρει η καθημερινότητα.

smart forfour 06    07



Σχεδίαση 08    09

>> smart με την πρώτη ματιά, αλλά για τέσσερις. Το smart forfour 
έχει τα επαναστατικά γονίδια της  οικογένειας smart – και τα εκ
φράζει. Η μοναδική  σχεδίαση προκαλεί έντονο ενθουσιασμό και 
ξεχω ρίζει στους δρόμους της πόλης. 

FOR 
look 
at that,

that,

that,

& that



Σχεδίαση 10    11

Η δυναμική γραμμή coupé και το παιχνίδι διχρωμίας 
ανάμεσα στα χρώματα του κλωβού ασφαλείας tridion και 
του αμαξώματος  μαγνητίζουν τα βλέμματα στην κυκλο
φορία της πόλης. Και χάρη στο μακρύ μεταξόνιο και τους 
εξαιρετικά κοντούς προβόλους, το smart forfour απο
τελεί μια εξαιρετικά compact παρουσία στο δρόμο. Ένα 
γνήσιο smart που προκαλεί αίσθηση στους δρόμους 
της μεγαλούπολης.

Στο πίσω τμήμα κυριαρχούν τα μεγάλα δίχρωμα φώτα, τα οποία  
στο πακέτο LED & Sensor αποτελούνται από στοιχεία LED. Εναρ
μονισμένα στον κλωβό ασφαλείας tridion, τα πίσω φώτα κάνουν  
τη σχεδίαση του πίσω τμήματος ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη ενώ προ
σθέτουν έντονο χαρακτήρα.

Το πρόσωπο του smart forfour σας καλω-
σορίζει με ένα χαμόγελο: η μάσκα ψυγείου 
με κυψελοειδή δομή και με ενσωματωμένο 
λογότυπο smart υπογραμμίζει το look του 
εντυπωσιακού μπροστινού τμήματος. Οι 
προ βολείς αλογόνου με εμφάνιση καθαρού 
κρυστάλλου προσδίνουν στο smart forfour 
έναν αέρα αυτοπεποίθησης μέρα και νύχτα. 
Προαιρετικά, θα σας υποδέχεται με κομψά 
καμπυλόσχημα, ενσωματωμένα φώτα πο
ρείας ημέρας τεχνολογίας οπτικών ινών 
LED και με λειτουργία Welcome.

 >> Για έκφραση, εντύπωση,  
 ένταση, εμφάνιση.



Σχεδίαση 12    13

>> Το εσωτερικό του smart forfour δεν ακολουθεί τους κανόνες, 
όπως άλλωστε και το ασυνήθιστο εξωτερικό του. Η σχεδίαση και η 
άισθηση υψηλής ποιότητας των επιφανειών που επενδύονται με 
ύφασμα, του δίνουν έναν μοναδικό χαρακτήρα: μοντέρνο και κομψό, 
σαν να βγήκε από ένα καλούπι.

FOR 
i see it, 
i touch it, 
i use it, 
i love it



Σχεδίαση 14    15

Οι εσωτερικές επενδύσεις θυρών, συνδυ
άζοντας ύφασμα και  πλαστικό δηλώνουν την 
αγάπη για την λεπτομέρεια. Διαθέτουν μια 
μεγάλη αποθηκευτική θήκη, καθώς και κομ
ψά καλύμματα  κυψελοειδούς σχεδίασης 
για τα μπροστινά ηχεία. 

Τα καθίσματα με τα ενσωματωμένα προσκέφαλα δεν 
είναι μόνο εξαιρετικά όμορφα, αλλά και ευχάριστα  
σε αίσθηση. Προσφέρουν υψηλότερη θέση καθίσματος, 
σωστή συγκράτηση και μεγάλη άνεση, είτε πηγαίνετε 
στο γραφείο σας είτε εκδρομή.

Στο πίσω τμήμα της καμπίνας μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ ενός ενιαίου καθίσματος 
ή των προαιρετικά διαθέσιμων καθισμάτων 
readyspace, όπου με μία κίνηση αποκτάτε 
ακόμη περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.

Το 3άκτινο τιμόνι με τα πλήκτρα χειρισμού εφαρμόζει 
άψογα στο χέρι και σας επιτρέπει να χειρίζεστε τον 
υπολογιστή οχήματος, το cruise control και την ένταση 
του ηχοσυστήματος. Ακριβώς στα δεξιά, βρίσκεται μία 
έξυπνα διαμορφωμένη κεντρική κονσόλα. Εδώ βρίσκετε 
επίσης το σύστημα κλιματισμού και ένα πρακτικό συρ
τάρι για όλα τα μικροπράγματα της καθημερινότητας.

 >> Για χρώματα,  
 σχήματα, ιδέες,  
 λύσεις.

Η επιβλητική διχρωμία σε διάφορους συν
δυασμούς, το παιχνίδι με τις αντιθέσεις 
στο ταμπλό οργάνων, τα κεντρικά πλαίσια 
θυρών και τα καλύμματα των καθισμάτων 
δημιουργούν σε ολόκληρο το εσωτερικό μία 
συνολικά αρμονική εικόνα. Σας κάνει να 
νιώθετε ότι βρίσκεστε στο νέο σας σπίτι.



Οδηγική απόλαυση 16    17

>> Απολαυστικές μετακινήσεις στην πόλη. Αυτός ήταν εξαρχής  
ο λόγος δημιουργίας του smart. Έτσι, λοιπόν, το smart forfour 
αναπτύχθηκε με συνέπεια μέχρι την παραμικρή λεπτομέρειά του, 
για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κίνησης στην πόλη. Χάρη στον 
τοποθετημένο πίσω κινητήρα και το σύστημα πίσω κίνησης, δεν 
είναι απλώς μοναδικά compact, αλλά προσφέρει κι άφθονη οδηγική 
απόλαυση σε συνεργασία με το νέας ανάπτυξης μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων. Με το δυναμικό, και ταυτόχρονα χαμηλής κατανάλωσης 
κινητήρα του, μπορείτε απλώς να προσπερνάτε τα περισσότερα 
πρατήρια καυσίμων.

FOR 
run, 
run, 
run, 
run



Οδηγική απόλαυση 18   19

 >> Για πιο  
ευέλι κτα,  
πιο γρήγορα,  
πιο μακριά,  
πιο έξυπνα.

Με ευκινησία στην πόλη. Το πρωί στην αγορά, το μεσημέρι βόλτα στο κέντρο της πόλης και 
το βραδάκι έξοδο με φίλους. Το νέο smart forfour δεν σας πηγαίνει απλώς γρήγορα πα
ντού, αλλά σας προσφέρει και άφθονη απόλαυση καθ’ οδόν. Το μέγεθός του σε συνδυασμό 
με το σύστημα άμεσης διεύθυνσης του εξασφαλίζουν το μικρότερο κύκλο στροφής της 
κατηγορίας του (8,65 m από τροχό σε τροχό). Αν λοιπόν στρίψετε προς λάθος κατεύθυνση, 
απλώς στρίψτε ξανά. Και με μήκος μόλις 3,49 m το smart forfour παραμένει ασυναγώνι
στα εύκολο στη στάθμευση.



Λειτουργικότητα 20    21

>> Πολυάριθμες ευφυείς λύσεις φροντίζουν, ώστε το 
smart forfour να είναι το τέλειο αυτοκίνητο για όλα 
όσα έχετε προγραμματίσει για εσάς προσωπικά και για 
την παρέα σας. Και χάρη στις πόρτες με γωνία ανοίγ
ματος που φτάνει τις 85°, τόσο η επιβίβαση όσο και η 
αποβίβαση όπως και η φόρτωση και η εκφόρτωση γίνο
νται εξαιρετικά εύκολα.

FOR 
in 
& out 
& in 
& out 



85°

Λειτουργικότητα 22    23

 >> Για την Άννα, τον Κώστα, 
την Κατερίνα και τον ΝΙΚΟ. 
Τα πίσω καθίσματα του smart forfour αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας.  
Προσφέρουν τεράστια πολυμορφικότητα στον εσωτερικό χώρο και περισσότερη ευελιξία σε  
εσάς. Οι πλάτες του ενιαίου πίσω καθίσματος μπορούν προαιρετικά να αναδιπλώνονται ξεχω
ριστά, ώστε με έναν επιβάτη πίσω να απομένει επαρκής χώρος για ογκώδη αντικείμενα. Οι 
 πλάτες διπλώνονται επάνω στο έδρανο του καθίσματος, έτσι ώστε να δημιουργείται μία σχεδόν 
επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης. Ακόμη και με τέσσερις επιβαίνοντες, μπορείτε να ρυθμίζετε τις 
πλάτες των πίσω καθισμάτων στη θέση φόρτωσης σε γωνία 12°, ώστε να μεγαλώνετε τη χωρητι
κότητα του χώρου αποσκευών.

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών με αναδι
πλωμένο το πίσω ενιαίο κάθισμα φτάνει τον εντυ
πωσιακό όγκο των 975 λίτρων. Και χάρη στην 
αναδιπλούμενη πλάτη του καθί σματος συνοδηγού, 
μπορείτε μάλιστα να μεταφέρετε αντικείμενα 
μήκους έως και 2,22 μέτρων. Ακόμη κι όταν κι
νείστε με τέσσερα άτομα, ο χώρος αποσκευών 
χωράει έως 315 λίτρα, εάν τα πίσω καθίσματα 
βρίσκονται στη θέση φόρτωσης. Αρκετός χώρος 
για όλα όσα μπορεί να χρειάζεστε για μια ολι
γοήμερη εκδρομή.

Τα καθίσματα readyspace προσφέ
ρουν μία εξαιρετικά έξυπνη λύση 
στο θέμα της οικονομίας χώρου και 
διατίθενται προαιρετικά αντί του 
ενιαίου πίσω καθίσματος. Εδώ τα 
έδρανα των καθισμάτων με μία απλή 
κίνηση μετακινούνται στο χώρο των 
ποδιών, δημιουργώντας εύκολα και 
γρήγορα περισσότερο ύψος για με
γάλα αντικείμενα. Κι όταν χρειά
ζεστε μια επίπεδη επιφάνεια φόρ
τωσης, απλώς αναδιπλώνετε τις 
πλάτες των πίσω καθισμάτων. Σε συν
δυασμό με την αφαιρούμενη αποθη
κευτική θήκη, η λύση αυτή σας προ
σφέρει μέγιστη πολυμορφικότητα 
των αποθηκευτικών χώρων.

Οι πίσω πόρτες 85° του smart forfour 
σχηματίζουν σχεδόν ορθή γωνία όταν 
ανοίγουν, επιτρέποντάς σας έτσι να 
φορ τώνετε μεγαλύτερα ή πιο ογκώδη 
αντικείμενα ευκολότερα από ό,τι πολ
λά άλλα αυτοκίνητα.



Λειτουργικότητα 24    25

 >> Για δεξιά,  
 αρι στερά, μέσα,  
 έξω.
Η στάθμευση στις μεγαλούπολεις δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. 
Το καλό είναι, ότι εσείς με το νέο smart forfour μπορείτε να 
 εκμεταλλεύεστε άριστα οποιοδήποτε κενό χώρο. Ένα τετραθέσιο 
που, χάρη στον πίσω τοποθετημένο κινητήρα και μήκος μόλις  
3,49 m, είναι τόσο απίστευτα compact, ώστε χωράει σε θέσεις 
στάθμευσης που άλλα τετραθέσια απλώς τις προσπερνούν. 

Η κάμερα οπισθοπορείας (διαθέσιμη μόνο σε συνδυασμό με το smart 
MediaSystem) σας υποστηρίζει βέλτιστα κατά την οπισθοπορεία ή 
τη στάθμευση και είναι ενσωματωμένη διακριτικά το λογότυπο στην 
πόρτα χώρου αποσκευών. Μόλις επιλέξετε την όπισθεν, προβάλλεται 
η εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας στη μεγάλη οθόνη πολλαπλής 
αφής του συστήματος media. Οι δυναμικές βοηθητικές γραμμές, σας 
βοηθούν να ελίσσεστε με το αυτοκίνητο.

Το προαιρετικό σύστημα άμεσης διεύθυνσης με υποβοήθηση ανά-
λογα με την  ταχύτητα αυξάνει τόσο την άνεση όσο και την ασφάλειά 
σας κατά την οδήγηση. Φροντίζει ώστε να χρειάζεται να κάνετε πολύ 
λιγότερες κινήσεις τιμονιού κατά τους ελιγμούς. Όταν οδηγείτε με 
υψηλότερες ταχύτητες (για παράδειγμα σε εθνική οδό), το σύστημα 
άμεσης διεύθυνσης φροντίζει για σταθερή  ευθεία πορεία.

Η υποβοήθηση στάθμευσης (διαθέσιμη προαιρετικά) σας προ
ειδοποιεί ηχητικά όταν προσεγγίζετε πολύ το όχημα πίσω σας. 
 Συνεχίστε αμέριμνοι να απολαμβάνετε την άνεση, αλλά και  
τη σιγουριά.



Λειτουργικότητα 26    27

 >> Για πλοήγηση, ενημέρωση,  
 καινοτομία και μελωδία. 
Το smart Media-System δίνει πολλές δυνατότητες – και μάλιστα με μεγάλη ευκολία. Τέλεια εναρμο
νισμένο με τη σχεδίαση του εσωτερικού, το σύστημα MediaSystem εντυπωσιάζει με την οθόνη αφής 
πολλαπλών λειτουργιών 17,8 cm (7") και την υψηλή λειτουργικότητά του: εκτός από τη λειτουργία ανοι
κτής ακρόασης και audio stream μέσω Bluetooth®, το σύστημα MediaSystem διαθέτει επίσης θύρες 
AUX, USB και κάρτας SD – έτσι μπορείτε να αναπαράγετε μέσω του συστήματος όχι μόνο τη μουσική 
σας, αλλά και τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και ταινίες. Χάρη στις LIVE Services 1 με HD Traffic  
ο προγραμματισμός της διαδρομής σας είναι πάντα επίκαιρος, με πληροφορίες πραγματικού χρόνου 
σχετικά με την κατάσταση και τον καιρό, καθώς και λειτουργίες αναζητήσεις από το TomTom Places. 
Έτσι, με το smart forfour σας δεν θα βρίσκετε μόνο θέση στάθμευσης παντού, αλλά και το κοντινό
τερό σας εστιατόριο, σινεμά ή ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Επιπλέον, μπορείτε να χειρίζεστε σημαντικές 
λειτουργίες του συστήματος MediaSystem μέσω φωνητικών εντολών.

1 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης.

smart cross connect είναι μία πρωτοποριακή λύση 
info tainment που σας προσφέρει πολύ περισσότερες 
από τις συνηθισμένες λειτουργίες ραδιοφώνου και 
πλοήγησης. Σε συνδυασμό με το smart AudioSystem, 
τη βάση στήριξης για smartphone και την εφαρμογή 
smart cross connect, μετατρέπεται σε κέντρου ελέγ
χου πολυμέσων: έτσι, το smartphone σας μπορεί να 
έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτοκινήτου προσφέ
ροντας ακόμη  περισσότερες δυνατότητες, όπως για 
παράδειγμα να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά οδήγησή 
σας και να σας βοηθά να οδηγείτε πιο  οικονομικά.  
Η εύχρηστη εφαρμογή με λειτουργία πλοήγησης, σας 
βρίσκει μεταξύ άλλων και θέσεις στάθμευσης και  
σας επιτρέπει να χειρίζεστε άνετα τις λειτουργίες 
 ραδιοφώνου. 

Το προαιρετικό JBL soundsystem συμπληρώνει το σύστημα Media 
System ή το AudioSystem ήχου προσθέτοντας μια εντυπωσιακή 
εμπειρία ήχου: οκτώ ηχεία υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομέ
νου ενός bassbox στο χώρο αποσκευών και ενός ενισχυτή συνο
λικής ισχύος 320 Watt, εξασφαλίζουν κρυστάλλινο ήχο. 



Ασφάλεια 28    29

>> Μεγάλη ασφάλεια σε μικρό χώρο. Ο κλωβός ασφαλείας tridion και 
τα πλέον μοντέρνα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας 
φροντίζουν για τη βέλτιστη προστασία όλων των επιβατών. Έτσι, δεν 
απολαμβάνετε απλώς την οδήγηση, αλλά και μια αίσθηση ολοκληρω
μένης ασφάλειας.

FOR 
being 
safe, 
secure, 
steady 
& sure



Ασφάλεια 30    31

 >> Για προσοχή, προστασία,  
 προνοητικότητα, προειδοποίηση.
Ο σχεδιασμός ασφάλειας του smart προσφέρει πολυάριθμα καινοτόμα συστήματα, τα οποία στο σύνολό 
τους αποτελούν μια εξαιρετικά αποδοτική προστατευτική ομπρέλα. Εκτός από τον κλωβό ασφαλείας 
tridion, το smart forfour εξοπλίζεται με μοντέρνα συστήματα ασφαλείας, τα οποία αναμένετε από μία 
εταιρεία που είναι μέλος του ομίλου Daimler. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα συστήματα abs, esp®,  
το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων και συνολικά πέντε αερόσακοι. Προαιρετικά δια
τίθενται η λειτουργία προειδοποίησης απόστασης και η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας.

Ο κλωβός ασφαλείας tridion παίζει κυρίαρχο ρόλο στη φιλοσοφία 
ασφάλειας του smart. Ενισχυμένος σε στρατηγικής σημασίας 
 σημεία με φύλλα χάλυβα υψηλής αντοχής, σας προσφέρει μέγιστη 
ευστάθεια, ακαμψία και αντοχή. 

Κλωβός ασφαλείας tridion

Η λειτουργία προειδοποίησης απόστασης είναι ένα σύστημα υποβοήθησης που εφιστά  
την προσοχή, βοηθώντας σας να αποφεύγετε ατυχήματα. Εάν η απόσταση από κάποιο 
 κινούμενο ή ακίνητο αντικείμενο είναι πολύ μικρή, λαμβάνετε προειδοποιητικό μήνυμα, 
ώστε να μπορέσετε να αντιδράσετε έγκαιρα.

Λειτουργία προειδοποίησης απόστασης

Σύστημα υποβοήθησης κατά πλευρικών ανέμων
Κατά τη γρήγορη οδήγηση, οι ξαφνικές ριπές ανέμων μπορούν να γίνουν επικίνδυνες.  
Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων του βασικού εξοπλισμού αναγνω
ρίζει τυχόν παρεκκλίσεις από την ευθεία πο ρεία και με στοχευμένη πέδηση μεμονω
μένων τροχών φροντίζει ώστε να μην χρειαστεί να κάνετε έντονες κινήσεις του τιμονιού.

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Αερόσακοι
Οι επιβάτες του smart forfour προστατεύονται από πέντε αερόσακους σε περίπτωση 
ανάγκης: αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, αερόσακοι κεφαλής/θώρακα οδηγού και 
 συνοδηγού, καθώς και αερόσακος γονάτων οδηγού. 

Η προαιρετική υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, η οποία είναι ενεργή από τα 70 km/h, 
παρακολουθεί το δρόμο μπροστά μέσω κάμερας και σας προειδοποιεί εάν βγείτε από  
τη λωρίδα κυκλοφορίας σας με προειδοποιητικό ήχο και οπτική ένδειξη στον πίνακα 
 οργάνων.
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 FOR  
 everyone
>> Η πόλη έχει έντονο χαρακτήρα. Υπάρχει το κατάλληλο smart forfour για τον καθένα. Εκτός 
από το βασικό μοντέλο, το smart forfour διατίθεται σε τρεις ξεχωριστές γραμμές εξοπλισμού, οι 
οποίες είναι όπως ακριβώς κι η ζωή στην πόλη: πολύπλευρες, μοντέρνες και καινοτόμες. Βρείτε 
αυτήν που εσείς προτιμάτε και προσθέστε πακέτα και χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για περισσότερο design, περισσότερη άνεση ή λειτουργικότητα.
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>> proxy.>> prime.>> passion.
Λειτουργικό, έντονα εκφραστικό, μοντέρνο. Εξωτερι
κά, το βλέμμα πέφτει αμέσως στις ζάντες αλουμινίου 
38,1 cm (15") σχεδίασης 8 ακτίνων σε ασημί. Μια ματιά 
στο εσωτερικό του, το οποίο διατίθεται σε δύο χρωμα
τικές εκδόσεις, πείθει αμέσως ότι το smart forfour 
passion είναι μια παρουσία γεμάτη αυτοπεποίθηση στο 
δρόμο.

Κομψό, διαχρονικό, σικ. Οι βαμμένες και στιλβωμένες 
μαύρες ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") σχεδίασης  
5 διπλών ακτίνων τονίζουν το look του smart forfour 
prime. Στο εσωτερικό του, τα θερμαινόμενα, μαύρα 
δερμάτινα καθίσματα με λευκές διακοσμητικές ραφές 
αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα του εξοπλισμού  
του και προσδίδουν πολυτέλεια.

Προοδευτικό, sport, πρωτοποριακό. Εξωτερικά δείχνει 
ιδιαίτερα δυναμικό χάρη στο πακέτο Sport και τις μαύ
ρες στιλβωμένες ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχε
δίασης 5 διπλών ακτίνων. Το εσωτερικό του φαντάζει 
ακόμη πιο ευρύχωρο λόγω της πανοραμικής ηλιοροφής, 
και αποπνέει μια δροσερή αίσθηση χάρη στο χρωματικό 
συνδυασμό λευκού/μπλε. 
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 >> Για αυτόνομους.
Το εσωτερικό των εκδόσεων passion, prime και proxy ακολουθεί με συνέπεια  
την ασυνήθιστη γραμμή σχεδίασης του εξωτερικού. Η ιδιαιτερότητα και η άνεση 
 συναντούν την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και τα ποιοτικά υλικά.

proxy
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών  
σε λευκό/μπλε
 >  Επενδύσεις σε εμφάνιση δέρματος/ύφασμα λευκό/μπλε
 >  Σύστημα άμεσης διεύθυνσης
 >  Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 8,9 cm (3,5")
 >  Επιλογέας ταχυτήτων σε δέρμα
 >  Ηλεκτρικά παράθυρα με σύστημα ανοίγματος  
και κλεισίματος άνεσης
 > Φώτα ανάγνωσης οδηγού και συνοδηγού
 >  Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά
 > Κλωβός ασφαλείας tridion σε white
 >  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του 
tridion και επένδυση μάσκας ψυγείου σε white 
 >  Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
 > Πανοραμική ηλιοροφή με αλεξήλιο ρολό

 
Πακέτο Sport 

 >  Sport ανάρτηση με χαμηλότερη ρύθμιση 10 mm
 >  Σύστημα εξάτμισης με χρωμιωμένο πλαίσιο
 > Sport πεντάλ
 >  Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
 >  Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") 
 σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων σε μαύρο 
και στιλβωμένες

prime
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών σε μαύρο 
και λεπτομέρειες σε λευκό
 >  Επενδύσεις σε μαύρο δέρμα με διακοσμητικές ραφές  
σε λευκό
 >  Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
 >  Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 3 ακτίνων σε δέρμα
 >  Επιλογέας ταχυτήτων σε δέρμα
 >  Σύστημα άμεσης διεύθυνσης
 >  Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 8,9 cm (3,5")
 >  Ηλεκτρικά παράθυρα με σύστημα ανοίγματος  
και κλεισίματος άνεσης
 >  Κεντρική κονσόλα με συρτάρι και διπλή ποτηροθήκη
 >  Φώτα ανάγνωσης οδηγού και συνοδηγού
 >  Φωτισμός χώρου αποσκευών
 >  Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") 
 σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων σε μαύρο 
και στιλβωμένες
 >  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών  
στο χρώμα του tridion και επένδυση 
 μάσκας ψυγείου σε black

Οι εικόνες σε αυτό το σαλόνι περιλαμβάνουν και προαιρετικό εξοπλισμό.

passion
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών σε πορτο
καλί ύφασμα και λεπτομέρειες σε μαύρο/γκρι. 
 Καθίσματα με υφασμάτινη επένδυση μαύρο/πορτοκαλί
 >  Εναλλακτικά, ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια 
θυρών σε μαύρο ύφασμα και λεπτομέρειες σε λευκό. 
Kαθίσματα με υφασμάτινη επένδυση μαύρο/λευκό
 >  Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 3 ακτίνων σε δέρμα
 > Επιλογέας ταχυτήτων σε δέρμα
 >  Σύστημα άμεσης διεύθυνσης
 >  Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 8,9 cm (3,5")
 >  Ηλεκτρικά παράθυρα με σύστημα ανοίγματος  
και κλεισίματος άνεσης
 >  Κεντρική κονσόλα με συρτάρι και διπλή  ποτηροθήκη
 >  Φώτα ανάγνωσης οδηγού και συνοδηγού
 >  Φωτισμός χώρου αποσκευών
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15")  σχεδίασης  
8 ακτίνων σε ασημί
 >  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών  
στο χρώμα του tridion και επένδυση 
 μάσκας ψυγείου σε black
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 >> Για πρωτοπόρους: 
το smart forfour  
 edition #1.
Για την πρεμιέρα του νέου smart forfour θα διατίθεται κάτι εντελώς ξεχωριστό: 
το smart forfour edition #1. Τώρα αποκλειστικά: ο κλωβός ασφαλείας tridion 
σε lava orange, που σε συνδυασμό με το graphite grey, προδίδει τον πρωτο
ποριακό χαρακτήρα του smart forfour. Κατ’ επιλογή, η έκδοση edition #1 δια
τίθενται με τον κλωβό tridion σε black. Απολύτως αρμονικά συνδυάζονται οι 
ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σε μαύρο. Το πακέτο Sport εξασφαλίζει μία 
από κάθε άποψη δυναμική πρώτη εμφάνιση. Συναρπαστικό είναι και το εσωτε
ρικό με τη διχρωμία μαύρου/πορτοκαλί, ενώ η μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή 
φροντίζει για την καλύτερη θέα.

Εξοπλισμός

 >  Αποκλειστικό χρώμα tridion σε lava orange  
(κατ’επιλογή black)
 >  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του tridion
 >  Επένδυση μάσκας ψυγείου σε black
 >  Επιγραφή edition #1 στην κολώνα B
 > Πανοραμική ηλιοροφή
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών σε  
μαύρο/πορτοκαλί και λεπτομέρειες σε μαύρο/γκρι
 >  Επενδύσεις από ύφασμα μαύρο/πορτοκαλί
 > Σύστημα άμεσης διεύθυνσης
 >  Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 8,9 cm (3,5")
 > Επιλογέας ταχυτήτων σε δέρμα
 >  Ηλεκτρικά παράθυρα με σύστημα ανοίγματος και 
 κλεισίματος άνεσης
 >  Κεντρική κονσόλα με συρτάρι και διπλή ποτηροθήκη
 >  Φώτα ανάγνωσης οδηγού και συνοδηγού
 >  Βελούδινα ταπέτα με επιγραφή edition #1

Πακέτο Sport 
 >  Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχεδίασης 8 ακτίνων 
σχήματος Υ σε μαύρο
 >  Sport ανάρτηση με χαμηλότερη  ρύθμιση 10 mm
 >  Σύστημα εξάτμισης με χρωμιωμένο πλαίσιο σωλήνα 
εξάτμισης
 >  Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης  
3 ακτίνων σε δέρμα
 >  Sport πεντάλ σε βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα

Πακέτο Cool & Audio
 > Σύστημα αυτόματου κλιματισμού
 > smart AudioSystem
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Αμάξωμα σε cool silver, tridion σε black  

και  μάσκα ψυγείου σε black.

Αμάξωμα σε white, tridion σε white και μάσκα 

 ψυγείου σε white.

Αμάξωμα σε cadmium red, tridion σε black  

και μάσκα ψυγείου σε black.

Αμάξωμα σε black-to-yellow, tridion σε black και μάσκα ψυγείου  

σε black.

Αμάξωμα σε hazel brown, tridion σε black  

και μάσκα ψυγείου σε black.

Αμάξωμα σε midnight blue, tridion σε cool silver και μάσκα ψυγείου  

σε cool silver.

Αμάξωμα σε black, tridion σε cool silver και μάσκα ψυγείου σε cool silver.

Αμάξωμα σε graphite grey, tridion σε cool silver  

και μάσκα ψυγείου σε cool silver.

 >> Για τα αγαπημένα σας χρώματα.
Οι χρωματικοί συνδυασμοί στο νέο smart forfour είναι τόσο πολυποίκιλοι όσο και η ζωή στη μεγαλούπολη. Διατίθενται μοντέρνα 
χρώματα αμαξώματος σε συνδυασμό με τον κλωβό ασφαλείας σε black, white ή cool silver (μεταλλικό). Αυτά τα τρία χρώματα 
διατίθεται, επίσης, και για τη μάσκα ψυγείου. Το smart forfour αποκτά ιδιαίτερα όμορφη εμφάνιση, όταν επιλέγετε για τη μάσκα 
ψυγείου το χρώμα του κλωβού ασφαλείας tridion ή του αμαξώματος. Μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας smart forfour μονα
δικά χάρη σε μία αποκλειστική επιλογή από ζάντες.

Αμάξωμα σε lava orange, tridion σε white και  

μάσκα ψυγείου σε white.
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Κινητήρας
 >  52 kW

Εξωτερικό
 >  Αμάξωμα σε ακρυλικό black ή white
 >  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σαγρέ (μαύρα)
 >  Επένδυση μάσκας ψυγείου σαγρέ (μαύρη)
 >  Χαλύβδινες ζάντες 38,1 cm (15") με καλύμματα τροχών  
και ελαστικά 165/65 R 15 εμπρός και 185/60 R 15 πίσω
 > Θερινά ελαστικά
 > Πίσω πόρτες 85°
 >  Χειρολαβές θυρών σαγρέ (μαύρες)
 >  Χειροκίνητα πίσω παράθυρα
 > Πλήρης οροφή στο χρώμα του tridion
 >  Προβολείς αλογόνου H4 με ενσωματωμένα φώτα πορείας  
ημέρες  τεχνολογίας LED
 >  Τρίτο φως φρένων
 >  Λευκά πλευρικά φλας

Εσωτερικό
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών σαγρέ (μαύρα)  
και λεπτομέρειες σε λευκό
 > Επενδύσεις από ύφασμα (μαύρο)
 > Ενιαία αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος
 > Τιμόνι σχεδίασης 3 ακτίνων
 > Επιλογέας ταχυτήτων σαγρέ (μαύρο)
 >  Κεντρική κονσόλα με διπλή ποτηροθήκη μπροστά,  
ποτηροθήκη πίσω
 > Εσωτερικές χειρολαβές θυρών σαγρέ (μαύρο)
 > Αποθηκευτική θήκη στις πόρτες μπροστά
 > Αποθηκευτική θήκη στις πόρτες πίσω
 > Ντουλαπάκι συνοδηγού ανοικτό
 > Εσωτερικός φωτισμός
 >  Κάθισμα συνοδηγού με λειτουργία διαμπερούς φόρτωσης  
(πλήρως αναδιπλούμενη πλάτη)
 > Υποδοχές φορτίου
 > Αλεξήλια με θήκη για αποκόμματα στάθμευσης

Λειτουργίες και ηλεκτρικό σύστημα
 > Πακέτο Cool & Audio
 >  Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας με προειδοποίηση παγετού
 > Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
 > Ηλεκτρικά παράθυρα
 >  Υαλοκαθαριστήρες άνεσης με διακοπτόμενη λειτουργία  
και αυτόματη λειτουργία σάρωσης/πλύσης
 >  Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία  
και αυτόματη λειτουργία σάρωσης/πλύσης
 > Θερμαινόμενο πίσω τζάμι
 >  Πίνακας οργάνων με μονόχρωμη οθόνη τεχνολογίας LCD  
και υπολογιστή οχήματος
 > Ρύθμιση εμβέλειας ακτίνας φώτων (μηχανική)
 >  Φλας με λειτουργία άνεσης ενός αγγίγματος
 >  Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, οπτική ένδειξη κλειδώματος  
και immobilizer
 >  Πρίζα 12 Volt με κάλυμμα στην κεντρική κονσόλα

Τεχνολογία
 >  Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων 
 >  Αυτόματη λειτουργία startstop
 >  Δοχείο καυσίμου (28 λίτρα)

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης
 >  esp® – ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας
 >  abs – σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών με ηλεκτρονική κατανομή 
ισχύος πέδησης
 > Σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων
 > Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα
 > Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
 > Κλωβός ασφαλείας tridion σε black
 >  Cruise control με περιοριστή ταχύτητας (μεταβλητός περιορισμός 
 ταχύτητας) 
 > Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
 >  Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (σύνθετοι κεφαλής/θώρακα)
 > Αερόσακος γονάτων οδηγού
 >  Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με εντατήρες και περιοριστές  
δύναμης ζώνης
 >  Λειτουργία προειδοποίησης για ζώνη οδηγού και συνοδηγού
 >  Ένδειξη χρήσης πίσω ζωνών ασφαλείας στη μονάδα χειριστηρίων οροφής
 >  Σύστημα στερέωσης παιδικού καθίσματος ISOFIX πίσω
 >  Αισθητήρας σύγκρουσης για ενεργοποίηση των αλάρμ
 >  drive lock — αυτόματο κλείδωμα θυρών κατά την οδήγηση
 > Σετ επισκευής ελαστικού με τρόμπα αέρα και το στεγανοποιητικό υλικό
 > Πυροσβεστήρας

Εξωτερικό
 > Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του tridion
 > Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Εσωτερικό
 > Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών σε ύφασμα
 >  Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων σε δέρμα
 > Επιλογέας ταχυτήτων σε δέρμα (μαύρο)
 >  Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος διαιρούμενη 50/50  
με ρύθμιση θέσης φόρτωσης
 >  Κεντρική κονσόλα με συρτάρι και διπλή ποτηροθήκη μπροστά, 
 ποτηροθήκη πίσω
 > Εσωτερική χειρολαβή θυρών σε χρώμιο ματ 
 > Χειρολαβή συνοδηγού 
 >  Καθρεπτάκι στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού
 > Θήκη γυαλιών οδηγού 

Εσωτερικό
 > Θήκη με λάστιχο στην πλάτη καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού
 > Φώτα ανάγνωσης οδηγού και συνοδηγού 
 > Φωτισμός χώρου αποσκευών 

Λειτουργίες και ηλεκτρικό σύστημα
 >  Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 8,9 cm (3,5") τεχνολογίας TFT  
και υπολογιστή οχήματος 
 > Κάλυμμα συντήρησης με κλειδαριά

Τεχνολογία
 >  Το σύστημα άμεσης διεύθυνσης με υποβοήθηση ανάλογα με την  
ταχύτητα και μεταβλητή μετάδοση

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης 
 >  Ζώνη ασφαλείας με ρύθμιση ύψους οδηγού και συνοδηγού

Εξωτερικό
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") σχεδίασης  
8 ακτίνων σε ασημί, με ελαστικά 165/65 R 15 
εμπρός και 185/60 R 15 πίσω 
 > Πλήρης οροφή στο χρώμα του tridion
 > Επένδυση μάσκας ψυγείου σε black

Εσωτερικό
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών 
σε πορτοκαλί ύφασμα και λεπτομέρειες σε 
μαύρο/γκρι, και καθίσματα με υφασμάτινη 
επένδυση μαύρο/πορτοκαλί
 >  Εναλλακτικά, ταμπλό οργάνων και κεντρικά 
πλαίσια θυρών σε μαύρο ύφασμα και λεπτομέ
ρειες σε λευκό, και καθίσματα με υφασμάτινη 
επένδυση μαύρο/λευκό
 >  Πακέτο Cool & Audio με σύστημα κλιματισμού 
και σύστημα ήχου

Εξωτερικό
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") σχεδίασης  
5 διπλών ακτίνων σε μαύρο και στιλβωμένες, με 
ελαστικά 165/65 R 15 εμπρός και 185/60 R 15 
πίσω 
 > Πλήρης οροφή στο χρώμα του tridion
 > Επένδυση μάσκας ψυγείου σε black

Εσωτερικό
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών 
σε μαύρο ύφασμα και λεπτομέρειες σε λευκό 
 >  Επενδύσεις σε μαύρο δέρμα με διακοσμητικές 
ραφές σε λευκό

Λειτουργίες και ηλεκτρικό σύστημα
 >  Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και  
συνοδηγού

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης
 >  Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με ηχητική 
και οπτική προειδοποίηση
 >  Πακέτο Cool & Audio με σύστημα κλιματισμού 
και σύστημα ήχου

Εξωτερικό
 >  Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχεδίασης  
5 διπλών ακτίνων σε μαύρο και στιλβωμένες, με 
ελαστικά 185/50 R 16 εμπρός και 205/45 R 16 
πίσω
 >  Πανοραμική ηλιοροφή με αλεξήλιο ρολό
 >  Επένδυση μάσκας ψυγείου σε white (εναλλα
κτικά σε black ή cool silver χωρίς επιπλέον 
χρέωση) 
 >  Κλωβός ασφαλείας tridion σε white (εναλλα
κτικά σε black ή cool silver χωρίς επιπλέον 
χρέωση)

Εσωτερικό
 >  Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών 
σε μπλε ύφασμα και λεπτομέρειες σε λευκό 
 >  Επενδύσεις σε εμφάνιση δέρματος/ύφασμα 
λευκό/μπλε 
 > Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης
 >  Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με ηχητική 
και οπτική προειδοποίηση

Πακέτο Sport 2

>> Για καλύτερη σύνοψη.

1 Χαρακτηριστικά που διαφέρουν από του βασικού μοντέλου.
2 Πακέτο Sport για proxy με διαφορετική ζάντα αλουμινίου (λεπτομέρειες για το πακέτο Sport στη σελίδα 44).

Χαρακτηριστικά βασικού εξοπλισμού Χαρακτηριστικά των γραμμών εξοπλισμού passion, prime και proxy 1

passion prime proxy



Πακέτα εξοπλισμού για τις γραμμές εξοπλισμού passion, prime και proxy

Πακέτο Sport 
 >  Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") 8 ακτίνων σχήματος Υ σε μαύρο,  
με ελαστικά 185/50 R 16 εμπρός και 205/45 R 16 πίσω
 > Sport ανάρτηση με χαμηλότερη ρύθμιση 10 mm
 > Σύστημα εξάτμισης με χρωμιωμένο πλαίσιο σωλήνα εξάτμισης
 > Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων σε δέρμα
 >  Sport πεντάλ σε βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά 
στοιχεία

Πακέτο LED & Sensor
 >  Προβολείς αλογόνου H4 με λειτουργία Welcome,  
ενσωματωμένα φώτα πορείας ημέρας τεχνολογίας οπτικών  
ινών LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED
 > Προβολείς ομίχλης
 > Αισθητήρας βροχής και φωτός

Εξωτερικό
 > Πτυσσόμενη υφασμάτινη κουκούλα ηλεκτρική 3

 >  Πανοραμική ηλιοροφή με αλεξήλιο ρολό 3

 >  Αμάξωμα σε blacktoyellow (μεταλλικό), cadmium red (μεταλλικό),  
cool silver (μεταλλικό), graphite grey (μεταλλικό), hazel brown 
 (μεταλλικό), lava orange (μεταλλικό), midnight blue (μεταλλικό)
 >  Κλωβός ασφαλείας tridion σε white, cool silver, black
 > Επένδυση μάσκας ψυγείου σε white 4, cool silver 4

 >  Καλύμματα τροχών
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων σε μαύρο 
και στιλβωμένες, με ελαστικά 165/65 R 15 εμπρός και 185/60 R 15 πίσω
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") σχεδίασης 8 ακτίνων σε μαύρο  
και στιλβωμένες, με ελαστικά 165/65 R 15 εμπρός και 185/60 R 15 πίσω
 >  Ζάντες αλουμινίου 38,1 cm (15") σχεδίασης 8 ακτίνων σε ασημί,  
με ελαστικά 165/65 R 15 εμπρός και 185/60 R 15 πίσω
 >  Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων σε μαύρο 
και στιλβωμένες, με ελαστικά 185/50 R 16 εμπρός και 205/45 R 16 5 πίσω
 >  Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") 8 ακτίνων σχήματος Υ σε μαύρο και 
στιλβωμένες, με ελαστικά 185/50 R 16 εμπρός και 205/45 R 16 5 πίσω
 > Χειμερινά ελαστικά αντί θερινών 6

 > Προβολείς ομίχλης

Εσωτερικό
 >  Ατμοσφαιρικός φωτισμός με έμμεσο φωτισμό στις πόρτες, στους  
χώρους ποδιών, στο ντουλαπάκι συνοδηγού και την κεντρική κονσόλα 4

 > Επενδύσεις σε εμφάνιση μαύρου 7

 >  Καθίσματα readyspace πίσω με αποσπώμενο cargo box 4, 8

 > Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά
 > Κάλυμμα χώρου αποσκευών
 > Βελούδινα ταπέτα σε μαύρο

1 Μόνο με ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες. 2 Επιλεγμένα smartphones με Android, για συμβατότητα επισκεφτείτε τη σελίδα smart.com/connect. 3 Συμπ. χειρολαβής για συνοδηγό και θήκης γυαλιών 

για οδηγό. 4 Όχι με βασικό εξοπλισμό. 5 Συμπ. sport ανάρτησης με χαμηλότερη ρύθμιση 10 mm. 6 Δεν διατίθεται με ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων ούτε 8 ακτίνων σχήματος 

Y. 7 Μόνο με βασικό εξοπλισμό. 8 Όχι με ηχοσύστημα JBL Soundsystem. 9 Μόνο με σύστημα άμεσης διεύθυνσης. 10 Μόνο με το πακέτο Cool & Media. 11 Kάλυμμα συντήρησης με κλειδαριά. 12 Δεν διατίθεται 

με βασικό εξοπλισμό ούτε με καθίσματα readyspace, μόνο με πακέτο Cool & Audio ή πακέτο Cool & Media και ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες. 13 Μόνο με το πακέτο Cool & Audio. 14 Μόνο με το πακέτο 

Cool & Audio ή Cool & Media.

Πακέτο Cool & Media με σύστημα αυτόματου κλιματισμού  
και σύστημα Media-System 1

 >  smart MediaSystem με οθόνη πολλαπλής αφής 17,8 cm (7") τεχνο λογίας 
TFT, θύρες AUX/USB (κεντρική κονσόλα), φωνητική χειρισμό,  διεπαφή 
Bluetooth® με σύστημα ανοικτής ακρόασης, audio streaming για μετάδοση 
μουσικής, σύστημα πλοήγησης με LIVE Services για 3 έτη
 >  Σύστημα αυτόματου κλιματισμού με αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

Πακέτο εξοπλισμού διαθέσιμο για βασικό μοντέλο και για τις γραμμές 
 εξοπλισμού passion, prime και proxy

Πακέτο Cool & Audio με αυτόματο σύστημα κλιματισμού και σύστημα ήχου  
(βασικός εξοπλισμός για όλα τα μοντέλα)

 >  smart AudioSystem με θύρες AUX/USB, διεπαφή Bluetooth® με  
φωνητικό χειρισμό, audio streaming για μετάδοση μουσικής και 
 εφαρμογή smart cross connect για iOS και Android 2

 >  Σύστημα αυτόματου κλιματισμού με αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

Πακέτο άνεσης
 > Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους
 > Κολόνα τιμονιού με μηχανική ρύθμιση ύψους
 >  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Λειτουργίες και ηλεκτρικό σύστημα
 >  Πρόσθετο όργανο με ρολόι και στροφόμετρο
 >  Σύστημα αυτόματου κλιματισμού με αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας  
και σύνθετο φίλτρο με ενεργό άνθρακα
 > Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
 >  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
 >  Σταχτοδοχείο και αναπτήρας

Τεχνολογία
 >  Σύστημα άμεσης διεύθυνσης με υποβοήθηση ανάλογα με την  
ταχύτητα και μεταβλητή μετάδοση
 > Δοχείο καυσίμου (35 λίτρα)

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης
 >  Λειτουργία προειδοποίησης απόστασης με οπτική και ηχητική 
 προειδοποίηση 9

 >  Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με ηχητική και οπτική προειδοποίηση
 > Υποβοήθηση στάθμευσης πίσω
 > Κάμερα οπισθοπορείας 10

 >  Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με παρακολούθηση των θυρών  
και του καλύμματος συντήρησης 11 
 > Φαρμακείο
 > Προειδοποιητικό τρίγωνο 

Infotainment, πλοήγηση και επικοινωνία
 >  JBL Soundsystem με 8κάναλο ενισχυτή DSP και συνολική ισχύ 320 12 W, 
δώδεκα ηχεία υψηλής απόδοσης συμπ. αποσπώμενου subwoofer στο 
χώρο αποσκευών 12

 > Βάση στήριξης για smartphone για το σύστημα ήχου 13

 >  Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB) για DAB, DAB+ και DMB 14

Πακέτα εξοπλισμού

Προαιρετικός εξοπλισμός

Τεχνικά χαρακτηριστικά 44    45

1 Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και ροπή στρέψης σύμφωνα με την Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή της. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι τιμές μετρήθηκαν σύμφωνα με την 

καθορισμένη διαδικασία  της Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή της. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά 

 εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών οχημάτων. 4 Με ελαστικά βασικού εξοπλισμού 165/65 R 15 εμπρός και 185/60 R 15 πίσω. 5 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην έκδοση 

95/48/ΕΚ, μάζα σε ετοιμότητα λειτουργίας, ρεζερβουάρ καυσίμου γεμάτο κατά 90 %, με οδηγό, 68 kg και αποσκευές, 7 kg για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ 

αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. 6 Μέχρι την οροφή, κατά DIN 700201. 7 Όποιο συμβεί πρώτο. Ένδειξη προγραμματισμένου διαστήματος συντήρησης στον 

πίνακα οργάνων. Κάθε 20.000 km ή 1 φορά ετησίως πρέπει να πραγματοποιείται σέρβις λαδιού Plus.

>> Τεχνικά χαρακτηριστικά  
smart forfour.

52 kW (71 hp) με αυτόματη λειτουργία start-stop

Κινητήρας/τύπος κατασκευής 3κύλινδρος εν σειρά κινητήρας

Κυβισμός σε cm3 999

Μέγιστη ισχύς kW (hp) σε σ.α.λ. 1 52 (71)/6.000

Μέγιστη ροπή στρέψης σε Nm σε σ.α.λ. 1 91/2.850

Διάμετρος x διαδρομή σε mm 72,2 x 81,3

Σχέση συμπίεσης 10,5 : 1

Δημιουργία μίγματος Ψεκασμός βενζίνης

Τελική ταχύτητα σε km/h 151 2

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ. 16,9

Μετάδοση κίνησης Σύστημα πίσω κίνησης

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km:

αστικός κύκλος 3 4,8

υπεραστικός κύκλος 3 3,8

μικτός κύκλος 3 4,2

Καύσιμο Super αμόλυβδη

Καθαρισμός/προδιαγραφή καυσαερίων τριοδικός καταλύτης/Euro 6

Εκπομπές CO2 (μικτές) σε g/km 3 97

Σύστημα πέδησης/έλεγχος δυναμικής οδήγησης esp®, abs,  
εσωτερικά αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός,  
ταμπούρα πίσω

Τροχοί/ελαστικά (εμπρός, πίσω)  
βασικός μοντέλο, passion, prime

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

Τροχοί/ελαστικά (εμπρός, πίσω) proxy, edition #1 6,0 J x 16//185/45 R 16;  
6,5 J x 16//205/50 R 16

Μήκος/πλάτος/ύψος οχήματος σε mm 3.495/1.665/1.554

Σύγκλιση τροχών (εμπρός/πίσω) σε mm 4 1.467/1.429

Μεταξόνιο σε mm 2.492

Κύκλος στροφής σε m 8,65

Κενό βάρος (χωρίς οδηγό)/ωφέλιμο φορτίο σε kg 5 975/425

Επιτρ. μικτό βάρος σε kg 1.400

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l 6 185 – 975

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου/ρεζέρβα σε l 28/5,0

Διαστήματα συντήρησης 7 20.000 km/ 1 έτη

Έτη εγγύησης 2



smart infocenter 
 (Δωρεάν κλίση από σταθερό τηλέφωνο. Η χρέωση κλήσης  
από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαφέρει.)
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smart – Μέλος του ομίλου Daimler AGwww.smart.com
Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Germany · 7129 · FW453 · 12-00 / 0514

Είμαστε πρόθυμοι να αποσύρουμε το smart σας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα παλαιά οχήματα* – 

αλλά μέχρι τότε υπάρχει πολύς χρόνος (*δεν ισχύει για Ελβετία). Για να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη για εσάς η απόσυρση διατίθεται ένα δίκτυο με σημεία 

απόσυρσης και αποσυναρμολόγησης. Μπορείτε να παραδώσετε το αυτοκίνητό σας σε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό προσφέρετε μια πολύτιμη 

συμβολή στην ολοκλήρωση του κύκλου ανακύκλωσης και την προστασία των φυσικών πόρων. Περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση παλαιών οχημάτων, την 

απόσυρση και τους όρους επιστροφής, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.smart.com.

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: Μετά την 31.03.2014, ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εντύπου, ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις στο προϊόν. 

Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου 

παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν 

εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιήσει για το 

χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικειμένου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι  

εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι χρωματικές αποκλίσεις εξαρτώνται από την τεχνολογία εκτύπωσης. 

Στο παρόν έντυπο μπορεί να περιλαμβάνονται τύποι οχημάτων και υπηρεσίες, που δε διατίθενται σε ορισμένες χώρες. Οι δηλώσεις που αφορούν στις νομοθετικές, 

νομικές και φορολογικές διατάξεις και επιπτώσεις ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τη χρονική στιγμή έκδοσης του παρόντος εντύπου. 

Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς smart.


