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smart Detroit in autonäyttelyssmart vuonna 2012 

smart Geneven autonäyttelyssä 

smart esittelee kaupunkiauton erikoismalleja 
 
smart esittelee Geneven autonäyttelyssä innovatiivisia ratkaisuja tyylikkäämmän 

ja sujuvamman kaupunkiliikenteen puolesta. smartin osastolla nähdään kaksi 

erikoismallia: smart fortwo edition citybeam sekä smart Brabus Xclusive red 

edition. Lisäksi esitellään iPhone-älypuhelinta varten kehitetyn smart drive appin 

uudet toiminnot sekä monia etuja käyttäjilleen tarjoava smart add-on-

asiakasohjelma. 

 

 
smart fortwo edition citybeam: lyhyt, urheilullinen ja edustuskelpoinen 
 
smartin viimeisin erikoismalli nähtiin ensi kertaa Brysselin autonäyttelyssä tammikuussa 
2014. Mallissa yhdistyvät dynaaminen ja vivahteikas ulkoasu sekä urheilullisen elegantti 
sisustus. Autoon voi valita vaalean siniset, metallihopeiset tai mattapintaiset, 
antrasiitinväriset koripaneelit. Hopeansävyinen tridion-turvakori, led-huomiovalot ja 3-
puolaiset vanteet viimeistelevät ulkonäön. Rengaskoko on edessä 175/55 R 15 ja 
takana 195/50 R 15. 
 
Matkustamon mustia nahkaistuimia keventävät selkänojien kristallinharmaat 
kangasupotukset ja saman sävyiset tikkaukset istuimissa, kojelaudassa ja 3-puolaisessa 
urheiluohjauspyörässä. Lattiamatot on nimikoitu edition citybeam –logoilla.  
 
Rajoitettuna sarjana valmistettava malli perustuu passion-varustetason autoon, jolloin 
vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa automatisoitu softouch-vaihteisto, 
sähkötoimiset ikkunat, automaatti-ilmastointi sekä panoraama-lasikatto aurinkosuojalla. 
smart fortwo edition citybeam on saatavana coupé- ja cabrio-versioina, ja 
moottorivaihtoehtoja on kolme: 1-litrainen, 3-sylinterinen ja vapaasti hengittävä 
bensiinimoottori 52 kW:n (71 hv) tehoisena, sama moottori turboahdettuna 62 kW:n (84 
hv) tehoisena sekä 55 kW:n tehoinen electric drive –täyssähköversio. Hinnat  
(Saksassa) alkavat 14 490 eurosta. 
 

 

smart Brabus Xclusive red edition: raaka ja rehellinen 

 
Toinen Genevessä nähtävä erikoismalli on smart Brabus Xclusive red edition, jota 
odotetaan markkinoille loppukesästä 2014.  Malli on saatavana coupé- ja cabrio-
versioina. Voimanlähteenä on 3-sylinterinen ja 1-litrainen turboahdettu bensiinimoottori 
75 kW:n (102 hv) teholla. Hinnat (Saksassa) alkavat 22 890 eurosta. 

 

Ensimmäinen Brabus Xclusive –erikoismalli erottuu muista jo ensi silmäyksellä, sillä 

koripaneelien ja turvakorin värisävy on voimakas jupiterinpunainen. Brabus-tasosta 

kertovat vaihteiston normaalia urheilullisempi viritystaso ja pakoputkisto, urheilujousitus 

sekä Brabus Monoblock VII –kevytmetallivanteet 16- tai 17-tuumaisina.  
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Myös matkustamo on viritetty Brabus-tasolle mustilla nahkaistuimilla ja punaisilla 

tikkauksilla sekä Brabus-logoilla pääntuissa ja vaihteenvalitsimessa. 3-puolainen 

urheiluohjauspyörä vaihdepainikkeilla sallii automatisoidun softouch-vaihteiston helpon 

ja nopean käytön. Vakiovarusteisiin kuuluvat istuinlämmitys, sivuturvatyynyt, 

sähkötoimiset ikkunat, automaatti-ilmastointi sekä panoraama-lasikatto aurinkosuojalla. 

 

 
smart drive app ja smart add-on: uusia palveluja kuluttajille 
 
smart oli ensimmäinen automerkki, joka kehitti oman sovelluksensa iPhone-
älypuhelimeen 2010. Genevessä esitellään tänä vuonna sovelluksen uudet toiminnot 
kuten Yelp-palvelu, jonka kautta käyttäjä löytää esimerkiksi ravintolat ja kauppaliikkeet 
sekä aikaisempien kävijöiden niistä jättämät arvioinnit. Käytössä ovat niin ikään 
Glympse-paikannuspalvelu ja Aupeo-radiotoiminto. 
 
smart add-on-asiakasohjelma takaa jatkossa monia rahanarvoisia etuja smart-
asiakkaille. Saksassa palveluun on liittynyt muun muassa JET-autonpesuketju, joka 
tarjoaa pesuohjelmistaan 30–50 prosentin alennuksen palvelun käyttäjille. Muita 
yhteistyökumppaneita ovat pysäköintipalveluja tarjoava APCOA sekä Europcar-
autonvuokraus. smart add-on-palvelua käyttämällä ketjujen palvelut saa 15–20 
prosenttia normaalia edullisemmin. 
 
smartin kehittämä car2go-yhteiskäyttöpalvelu on niin ikään jatkossa kaikkien smart-
kuljettajien ulottuvilla – ilmaiseksi. Rekisteröitymällä palveluun osoitteessa 
www.car2go.com yhteiskäytössä olevia smarteja pääsee käyttämään seitsemässä 
saksalaiskaupungissa kuten Berliinissä, Hampurissa ja Münchenissa. 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
www.cisionwire.fi/veho-group 
http://media.daimler.com/dcmedia/smart/en 
 
Lisätietoja myös: www.veho.fi, www.mercedes-benz.fi, 
www.media.daimler.com sekä www.smart.com  
 


