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Сторінка 1 з 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний дилер 

Даймлер АГ в Україні 

 

 

Шановний Клієнт, 
 
 Дякуємо Вам за інтерес, виявлений до автомобілів smart, та маємо за честь  запропонувати 

Вашій увазі наступний автомобіль: 

 

 Модель автомобіля:   smart forfour 
 

Модифікація: smart forfour 66 KW turbo W453 

Замовлення: 0652670015 

 

          Об’єм двигуна: 898 см³ 

          Потужність:90  к.с 

          Максимальна швидкість: 165 км/г 

       Розгін 1-100 км/г: 11.9с. 
             Колір: 0EAP     

            Обивка: 0ICV  

Додаткове обладнання: 
 

      

 0EAP Кузов кольору "червоний кадмій" (металік) 

 0EN4 капсула безпеки tridion чорного кольору 

 0ICV Лінія виконання Prime 

 218 камера заднього виду 

 25U Оббивка сидінь зі шкіри чорного кольору з декоративною строчкою сірого кольору 

 429 Twinamic 6-ступінчаста КП з дводисковим зчепленням 

 4U6 Решітка радіатора кольору black 

 56U Панель приладів і дверей  з тканини чорного кольору, акцентують елементи чорного / 

сірого кольору 

 584 Склопідйомники з електроприводом, комфортним управлінням і захистом від 

защемлення 

 722 Горизонтальна шторка багажного відділення 

 806 Технічні зміни 

 866 Підготовка для тримача для iPad на спинках сидінь водія і переднього пасажира 

 873 Обігрів сидінь для водія і переднього пасажира 

 877 Комфортна підсвічування салону одноколірне 
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Сторінка 2 з 3  

 915 Паливний бак (35 літрів) 

 928 Cистема очистки відпрацьованих газів з технікою Євро 5 

 989 ідентифікаційна табличка під лобовим склом 

 B18 Відділення для окулярів для водія 

 B51 Аварійний комплект з пневматичним компресором і герметиком 

 B54 Комунікаційний модуль (дані про стан акумуляторної батареї, дані для руху) 

 C18 Бортовий комп`ютер 

 C68 Складаний ключ з дистанційним управлінням, запасний ключ з фіксованою борідкою 

 E21 Атермальне скло з темним тонуванням для задніх бічних стекол і заднього скла 

 E22 Панорамний дах з сонячної захистом 

 E53 протипильові фільтри 

 I18 Ручка для переднього пасажира 

 I40 Килимки з велюру чорного кольору з декоративним швом в колір інтер'єру 

 I59 Шкіряне кермо 

 J59 Консоль з висувн. ящиком і підлокітником, подвійн. тримачем  напоїв, утримувачем  

напоїв ззаду 

 K36 Комбінація приладів з кольоровим TFT-дисплеєм розміром 8,9 см (3,5 ") і бортовим 

комп'ютером 

 L Кермо з лівої сторони 

 LAJ Інструкція користувача російською 

 R01 Літні шини 

 R87 Легкосплавні  диски (15 ") з 5 здвоєними спицями з чорним лакуванням, полірован 

 S37 Оздоблення сидінь чорною шкірою 

 S42 Спинки задніх сидінь складаються в співвідношенні 50/50 

 V18 Корпуси зовнішніх дзеркал кольору капсули безпеки tridion 

 V31 Додатковий прилад з годинником у кокпіті і тахометром 

 V32 Кришка речового відділення що замикається 

 V41 Система контролю тиску повітря в шинах 

 P26 Пакет Cool & Media з автоматичним кондиціонером і мультимедійною системою 

  535 Мультимед. система з мультисенсорним диспл.  17,8 см (7 "),  AUX, USB, 

Bluetooth® , навігац. системо 

  I01 Автомат. кондиціонер з автомат. регулюв. температури і комбінованим 

фільтром з активованим вугіллям 

 P74 Комфорт-пакет з регулюв. по висоті рульової колонки, сидіння водія і зовн. дзеркалами 

з  елект. обіг 

  I61 Пасок безпеки, що регулюється по висоті 

  J37 Рульова колонка з механічним регулюванням по висоті 

  S55 Сидіння водія Регулювання по висоті 

  V21 Зовнішні дзеркала з електричним приводом і обігрівом 

 P75 Пакет речових відсіків 

  I57 Сітка для речей біля центральної консолі, для ніг переднього пасажира 

  I63 Речовий ящик з замком 

 213 пряме рульове керування 

 240 LED денні ходові вогні 

 294 колінна подушка для водія 

 440 Темпомат з обмежувачем швидкості 

 A03 Модифікація в залежності від лінії виконання  Passion/Prime|/Proxy 

 B03 Автоматична система Start / Stop 

 I16 Бічна подушка безпеки водія і переднього пасажира (для голови і торсу) 
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Сторінка 3 з 3  

 I39 Подушка безпеки водія і переднього пасажира 

 S12 Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX в задній частині салону 

 V33 ESP® - електронна система стабілізації руху 

  

                       

                                                     

 

Орієнтовна розрахункова вартість автомобіля для клієнта в Євро:   19841.71 * 
         

                          

* Вартість автомобіля може змінюватися в залежності від зміни курсу Євро на міжбанківському валютному 

ринку. Продажна вартість розраховується як еквівалентна вартість автомобіля в Євро за комерційним курсом 

на день оплати.   

Інформація про комерційний курс розміщена на сайті www.mercedes-benz.ua та/або може надаватись 

Продавцем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


