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Persinformatie
smart ontdekt Steve Appleton en geeft hem de hoofdrol in nieuwe commercials
Wie slim is rijdt smart
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Steve Appleton is een 19-jarige oude Engelse zanger die op dit moment nog onbekend is. Maar daar gaat volgens insiders verandering in komen. Hij wordt getipt als een nieuwe rijzende ster. 

Steve werd ontdekt in de Londense restaurant-scene waar hij veelvuldig als pianist speelde. Hij laat zich inspireren door Classic Pop, Reggae, Drum & Bass en Funk. Maar wel met een volledig eigen geluid. Steve is nu één van de sterren in de smart commercial die op dit moment op tv te zien is. 
Compact van buiten, ruim van binnen
In de TV commercial laat smart zien dat het unieke interieurconcept aansluit bij alle eisen van stadsverkeer en zo de standaard bepaalt voor de ultieme stadsauto: compact van buiten, ruim van binnen.
Voor meer informatie en de nieuwe commercial van smart, surf je naar:     www.smart.nl

Voor meer informatie over Steve Appleton, surf je naar:
www.steveappletonmusic.com
www.youtube.com/watch?v=MiTKg4YJ40I 
www.myspace.com/steveappleton

Noot voor de redactie:
Wist u dat…

	zakelijke rijders van de smart micro hybrid drive slechts 14 % bijtelling betalen. 


	de motorrijtuigenbelasting voor de smart micro hybrid drive slechts 6,33 Euro per maand bedraagt.


	de smart fortwo een gemiddeld gebruik heeft van 1 liter benzine op 21,3 kilometer.


	er bij smart centers vaste lage prijzen zijn bedongen voor de kleine en grote beurt. Zo komt de klant niet voor dure verrassingen te staan.


	het crashmanagementsysteem en de bijzondere constructie van de smart voor de beste bescherming voor de inzittenden zorgt, ondanks de compacte afmetingen. Door dit systeem is smart een van de veiligste auto’s in haar prijsklasse.


	de smart fortwo diesel volgens de ANWB, WNF en de Stichting Natuur en Milieu met een verbruik van 1 op 30,3 (88 gram CO2 per km) de zuinigste schone dieselauto van Nederland is. 


	De smart coupé is verkrijgbaar vanaf 14.950 Euro.
	De smart cabrio is verkrijgbaar vanaf 17.950 Euro.


Meer informatie en beeldmateriaal van smart is beschikbaar via internet op http://media.mercedes-benz.nl
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