
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель автомобіля: smart fortwo 
Модифікація: BRABUS tailor made Ushuaia 66 KW DCT 
Двигун: 898 см³, бензиновий, рядний, 3-циліндровий 
Потужність: 66 кВт (90 к.с.) 
КПП: робот. 6-ступ., з подвійним зчепленням DCT Twinamic 
Прискорення до 100 км/г: 11.3 с. 

Макс. швидкість: 155 км/г 
Витрати пального (зг. директиви 80/1268/EEC), л/100 км: 

міський цикл - 5,0; заміський цикл - 3,6; змішаний цикл: 4,1 
№ замовлення: 0652670020 
Рік виробництва: 2016 
Ціна: 29 717 євро (еквівалент у грн) 

 

Безпека 

 ESP® - електронна система стабілізації руху 

 ABS – антиблокувальна гальмівна система з розподілом зусиль 

 Crosswind assist – система курсової стабілізації при бічному вітрі 

 Денні ходові вогні на LED-світловодах, задні ліхтарі з LED 

 Система контролю тиску повітря в шинах 

 Капсула безпеки tridion 

 Фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира 

 Бічні подушки безпеки водія та пасажира (голова та плечовий пояс) 

 Колінна подушка безпеки водія 

 3-точкові паски безпеки з натяжувачем та обмежувачем зусилля 

 Автомат. активація аварійної сигналізації при екстреному гальмуванні 

 Кріплення дитячого сидіння ISOFIX на пасажирському сидінні з 
ручним відключенням подушки безпеки 

 

Екстер’єр 

 Пакет exterior style Ushuaia Edition (дод. передній спойлер та боковий 
обвіс кольору JUPITER RED, білий задній бампер з сірим дифузором, 

лого на кришці багажнику, шильди Ushuaia на трикутниках дзеркал) 

 Кузовні панелі та решітка радіатору білого кольору SOLID WHITE 

 Капсула безпеки tridion, корпуси бічних дзеркал кольору JUPITER RED 

 Легкосплавні диски 16" / 17" BRABUS Monoblock IX 

 Пакет LED & Sensor, протитуманні фари 

 Хромована насадка на вихлопну трубу 

 Цілісний дах чорного кольору 

 

Салон 

 Пакет «leather tailormade» шкіряні сидіння з 6-кутним візерунком та 
шкіряні тримачі пасків безпеки з червоними строчками 

 Пакет «interior color»: оздоблення дефлекторів, оригінальної кульки з 
тахометром, панелі приладів у кольорі jupiter red 

 Стайлінг-пакет BRABUS: накладки на педалі із нержавіючої сталі з 
гумовими вставками, металева ручка стояночного гальма 

 Елементи «USHUAIA interior style»: ручка селектору КПП з лого, 

 Дверні пороги з лого та написом USHUAIA 

 Оригінальний вишитий знак USHUAIA на підголівниках сидінь 

 Особливе оздоблення керма 2-ми типами шкіри, червоні шви 

 Комфортне підсвічування салону червоного кольору 

 Оригінальна кулька з годинником і тахометром на торпедо 

 Триспицеве спортивне мультифункційне кермо 

 Передня панель і карти дверцят чорні, акцентуючі елементи сірі 

 Велюрові чорні килимки smart з декоративним швом 

 Консоль з висувною шухлядою, тримачі для напоїв попереду та ззаду 

 Внутрішні ручки відкривання дверей металеві хромовані 

 Пакет речових відсіків (бардачок із замком, сітка в ногах пасажира) 

 Ніші для зберігання у дверцятах, відділення для окулярів водія 

 Горизонтальна шторка багажного відділення з сітчастою кишенею 

 Речовий відсік у кришці багажного відділення 

Комфорт 

 Підкермові перемикачі передач на рульовому колесі 

 Відеокамера заднього огляду 

 Пакет Cool & Media: мультимедійна система  

з AUX/USB, Bluetooth® з hands-freе та потоковим аудіо 

 Клімат-контроль з автомат. регулюванням температури та 
комбінованим фільтром з активованим вугіллям 

 Акустична система JBL з 6-полосним підсилювачем DSP і знімним 
сабвуфером у багажному відділенні 

 Електросклопідіймачі з комфортн. управл. і захистом від защемлення 

 Центр. замок з дист. керуванням, візуальний сигнал підтвердження 

 Hill start assist – система допомоги при старті вгору 

 Підігрів сидінь водія та переднього пасажира 

 Складаний ключ запалення з дистанційним відкриттям\закриттям 

 Фари з функцією Welcome, датчик дощу і світла 

 Комфорт-пакет з регулюванням по висоті рульової колонки, сидіння 

водія; зовнішніми дзеркалами з електричним приводом і обігрівом 

 Ручка для пасажира 

 

Стандартне оснащення 

 Автоматична система Start / Stop 

 Чутливе параметричне кермування з електропідсилювачем 

 Темпомат (круїз-контроль) з регульованим обмеженням швидкості 

 Склоочисники з регул. інтервалу та автом. функцією очищення/миття 

 Індикатор зовнішньої температури з попередженням про замерзання 

 Датчик зіткнення з автоматичною активацією аварійної сигналізації 

 Нагадування про непристебнутий ремінь водія та пасажира 

 Автоматичне блокування замків дверцят з початком руху 

 Розетка 12В з кришкою на центральній консолі спереду 

 Вушка для фіксації у багажному відділенні 

 Сервісна кришка (капот), що замикається 

 Обігрів заднього скла, освітлення салону 

 Стандарт по нормам викидів Euro 5 

 Протипилові фільтри 

 Третій стоп-сигнал 

 Імобілайзер 

 
Інше обладнання 

 Бортовий комп`ютер, COM-модуль 

 Twinamic 6-ступінчаста роботизована КПП з дводисковим зчепленням 

 Панель приладів з кольоровим TFT-дисплеєм діагоналлю 8,9 см (3,5") 

 Лінія виконання PASSION, спорт-пакет BRABUS  

 Індивідуалізація BRABUS tailor made 

 Спортивна підвіска, занижена на 10 мм. 

 Аварійний комплект з пневматичним компресором і герметиком 

 Знак аварійної зупинки, аптечка 

 Паливний бак 35 л. 

 

 

 

  

Дилер: «Автомобільний Центр Київ», Київ 04655, пр-т Степана Бендери, 22    тел. (044) 206 2002 

smart – a Daimler Brand Engineered with Mercedes-Benz 

http://mercedes-benz.kiev.ua/cursarchive.html
http://www.mercedes-benz.in.ua/carsd/about_company/contacts/location.html
https://www.smart.com/ua/uk/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


