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De smart fortwo mhd stop & drive tour
Spontane stop, spontane drive
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19 mei 2008 
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Telefoon:
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De zuinigste en schoonste auto van Nederland gaat ‘on tour’. In de maanden mei, juni en juli doet de smart fortwo micro hybrid drive met stop-/startsysteem diverse vrolijke evenementen op verschillende spraakmakende locaties in Nederland aan. Tijdens deze stop & drive tour is het voor iedereen mogelijk om tijdens een proefrit geheel vrijblijvend de techniek, het comfort én de veelzijdigheid van de smart fortwo mhd te ervaren. 

Iedereen die spontaan zin krijgt in een ritje in dé stadsauto kan tijdens de tour instappen voor een proefrit. Dan is het mogelijk om de werking van het geavanceerde stop-/startsysteem ‘live’ mee te maken. De slimme stop-/startgenerator van de fortwo mhd schakelt de motor automatisch uit als de bestuurder afremt en de snelheid onder de 8 km/h daalt. Dat gebeurt in de stad veelvuldig bij bijvoorbeeld verkeerslichten of een openstaande brug. De motor is dus niet in gebruik bij stilstand en dat is wel zo zuinig en milieuvriendelijk. Met zijn intelligente techniek is de smart fortwo mhd dan ook goed voor een A-label. Hij krijgt dus de maximale BPM-bonus van € 1.400. En voor de zakelijke rijder die ook privé rijdt, is het prettig te weten dat de auto in de gunstige 14-procents bijstellingscategorie valt. Bovendien: met een verbruik van slechts 4,3 l/100 km is de gang naar een tankstation een zeldzaam verschijnsel.

Tourdata
De smart fortwo mhd is te bewonderen en te beleven op de volgende data in deze plaatsen:

	vrijdag 23 mei: Libelle Zomerweek, Almere strand

29 mei: Koopavond Hoog Catharijne, Utrecht
31 mei + 1 juni: Nestea beachvolleybal, Scheveningen
	5 juni: Creative Factory, Rotterdam
	7 + 8 juni: CBT beachvolleybal, Capelle a/d IJssel, Stadsplein

14 + 15 juni: CBT beachvolleybal, Groningen, Grote markt
21 juni: CBT beachvolleybal. Nieuwegein, City Plaza
22 juni: CBT beachvolley, Eindhoven, Stadhuisplein
	5 + 6 juli: CBT beachvolleybal, Amstelveen


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

P083

Op de foto’s: De smart mhd stop & drive tour in Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem en bij “De Vereniging” in Nijmegen.

