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Met ingang van 1 maart 2010 worden de verkoop- en serviceactiviteiten van smart geïntegreerd in het personenautonetwerk van de Mercedes-Benz dealerorganisatie. Voor alle geïnteresseerden en smart bezitters is dit een goed bericht, omdat de ultieme stadsauto nu op 32 plaatsen in heel Nederland wordt verkocht en onderhouden, waarbij klanten kunnen rekenen op de service en kwaliteit van de Mercedes-Benz-dealerorganisatie. Aan de scherpe tarieven en snelle service voor smart rijders verandert dit uiteraard niets. Voor de Mercedes-Benz personenautodealers is de komst van deze ultrazuinige en fiscaal vriendelijke stadsauto (géén motorrijtuigenbelasting en BPM, slechts 14 procent bijtelling op de diesel- en benzinemotoren) een aantrekkelijke uitbreiding van het programma. De introductie van smart bij de Mercedes-Benz dealers wordt extra aantrekkelijk gemaakt met speciale verkoop- en onderhoudsacties. 

Zo is er nu de mogelijkheid om voor drie Euro per dag* in een nieuwe smart te rijden. Ook is er een voordelig verzekeringsaanbod voor slechts 29 Euro per maand gedurende een periode van twee jaar, ongeacht cataloguswaarde, leeftijd van de bestuurder, aantal schadevrije jaren of woonplaats in Nederland. Natuurlijk zijn deze acties wel aan een beperkte tijdsduur gebonden, namelijk van 1 maart tot en met 30 juni. Maar bij zulke aantrekkelijke aanbiedingen kan de keuze voor een smart niet meer zo moeilijk zijn… Daarnaast is een smart ook nog eens uiterst zuinig en schoon: een gemiddeld brandstofverbruik van 3,3 liter per 100 km voor de smart fortwo cdi betekent een uitstoot van slechts 86 gram co2 per kilometer. De smart fortwo cdi is daarmee de absolute co2-kampioen! En ook met de actieradius zit het goed: op een volle tank diesel rijdt de smart fortwo cdi zo’n 1.000 kilometer, genoeg voor een retourtje Parijs! smart had al aantrekkelijke vaste tarieven voor onderhoudsbeurten, die natuurlijk onveranderd blijven. Een smart fortwo is er al vanaf 8.450 Euro.

* NFL (48 maanden, aanbetaling € 3.124,- en slottermijn € 1.629,-) via  smart - Mercedes-Benz Financial

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