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Imagem meramente ilustrativa



 >> A mobilidade
das ideias.
Só quem faz perguntas nada convencionais é capaz 
de encontrar soluções fora do comum. Quem está 
disposto a questionar o existente, a pensar e agir de 
forma diferente, está preparado para percorrer novos 
caminhos: «open your mind». A marca smart adota esta 
postura há mais de dez anos e apresenta o smart fortwo 
– mais que um automóvel, um conceito de mobilidade 
inconfundível que utiliza de forma inteligente o espaço 
que é cada vez menor nas cidades.

Para que serve o banco traseiro de um automóvel, 
se na cidade em média 1,2 pessoas o ocupam? 
Não seria um desperdício de espaço um capô grande para 
o motor, se ele está bem protegido na traseira? 
Qual a necessidade do pedal de embreagem, se sabemos 
que no tráfego urbano, a embreagem automatizada é muito 
mais prática? Será que a segurança depende do tamanho, 
se você pode contar com um inovador conceito de segurança 
que oferece proteção otimizada em apenas 2,69 metros?
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>> Mais inteligência, menos complicações.
A vida urbana lhe oferece infinitas opções 
de escolha. Que tal aproveitá-las com toda 
intensidade? Um ótimo começo é usar todo 
seu tempo para curtir seus programas 
como lojas, restaurantes e parques, ao 
invés de ficar horas procurando uma vaga.

Com o smart fortwo, o menor espaço 
já é grande o suficiente, você descobrirá 
diversos lugares para estacionar. 
Ao mesmo tempo, você conta com o espaço 
surpreendente de um porta-malas com 
ampla capacidade para suas compras e 
bagagens. Graças ao posicionamento mais 
alto dos bancos você terá uma visão 
melhor sobre o tráfego, e maior conforto 
para entrar e sair do veículo.

Experimente a sensação de percorrer as 
ruas da cidade com facilidade e rapidez, 
pois o pequeno diâmetro de giro do smart 
fortwo, com apenas 8,75 m facilita seu 
desempenho e agilidade. Além disso, ele 
troca de marcha sem precisar pisar na 
embreagem, oferecendo o máximo de 
conforto nas horas de maior intensidade 
do tráfego.

Se o indicador do tanque de combustível 
demorar para mudar de posição, não 
estranhe. Isso é natural em um veículo 
que alia um motor econômico e um baixo 
peso geral. Além disso, a carroceria do 
smart conta com os bodypanels - 
elementos em plástico extremamente 
leves, de boa qualidade e totalmente 
recicláveis, contribuindo para uma 
excelente relação peso/potência, melhor 
performance e baixo nível no consumo 
de combustível. Com os bodypanels, você 
tem também mais proteção contra riscos
e até mesmo pequenos choques não 
deixam marcas.

O smart fortwo não impressiona apenas à 
primeira vista. Basta um pequeno passeio 
para que ele revele aos poucos suas 
inúmeras qualidades.
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Com o smart fortwo você descobrirá diariamente coisas 
novas e aproveitará sua liberdade. Isto serve aos 
condutores smart, mas também aos outros utilizadores da 
estrada. Ser inteligente significa precisar de menos 
espaço, e consequentemente disponibilizar mais espaço 
para os outros.

O reduzido consumo de combustível traz maior economia 
para você, e também para o meio ambiente. Motores com 
baixos níveis de emissões significam menos poluição nos 
centros urbanos, e isso vale para qualquer produto 
smart. Os custos de manutenção também são adequados, 
oferecendo a você maior liberdade para utilizar seu 
dinheiro da melhor forma.

O porta-malas amplo também facilita a vida: nas idas 
semanais ao supermercado ou num passeio de fim de 
semana o espaço é suficiente para tudo o que precisa. 

smart fortwo oferece o máximo prazer em dirigir – 
passeie com tranquilidade, sem complicações e sem 
perder tempo procurando um lugar para estacionar!

>> Aproveite a vida
ao máximo.
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O smart fortwo conta com um completo pacote de 
equipamentos de segurança, o que o torna ainda mais 
exclusivo em sua classe de veículos.

Oferecer proteção otimizada aos ocupantes num pequeno 
espaço – esse é o principal conceito do automóvel. 
No smart fortwo segurança não é luxo, é a garantia de 
sua tranquilidade para uma condução descontraída. 
Inovação e tecnologia que são resultado da pesquisa e 
desenvolvimento das diretrizes e padrões Daimler AG.

Ser smart é utilizar a competência e experiência da 
Mercedes-Benz para oferecer o máximo em segurança 
a você. 

>> Segurança inteligente,
e de série
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>> O compacto contra qualquer impacto.

Os sistemas de segurança ativa 
evitam situações críticas de condução. 
São equipamentos de série no 
smart fortwo. 

Em caso de risco de derrapagem,
o programa eletrônico de estabilidade 
(esp®) reduz o torque do motor
e frea sistematicamente cada uma das 
rodas para estabilizar o veículo. 

O sistema hidráulico de assistência à 
frenagem também contribui 
decisivamente para a segurança do 
veículo: disponibiliza automaticamente a 
força de frenagem adequada quando o 
condutor pisa rapidamente no pedal do 
freio, mas sem a força necessária. Ao 
mesmo tempo, o sistema anti-bloqueio 
das rodas (abs), com distribuição 
eletrônica da força de frenagem, 
permite frear e manter o veículo 
estabilizado em situações críticas
de condução.

>> Prevenção ativa de acidentes. 
Para que nada aconteça.

>> Proteção passiva integral. 
Para que o condutor não corra riscos, quando algo acontece.

O crash management system é concebido 
especialmente para providenciar a 
segurança necessária num espaço 
reduzido. A célula de segurança tridion 
com elementos adicionais de segurança, 
como por exemplo, as zonas de 
deformação, os bancos de segurança 
integral ou a utilização das rodas como 
elemento de deformação, contribuem para 
uma segurança passiva integral maior.

Os dois airbags de grande dimensão, os 
pré-tensores e limitadores da força dos 
cintos de segurança, bem como a coluna 
da direção deformável que, caso 
necessário, se comprime 
telescopicamente, dão proteção em caso 
de uma colisão frontal. Além disso,
o espaço entre os ocupantes e o 
para-brisas está generosamente 
dimensionado, dessa forma o espaço 
interior do smart fortwo pode ser 

considerado um elemento de segurança. 
Em caso de uma colisão lateral, a sólida 
construção em aço das portas e os 
airbags laterais para a cabeça e tórax 
contribuem para que no smart você 
esteja do lado mais seguro.

Na parte dianteira, os elementos da 
carroçaria em material plástico 
deformável contribuem para maior 
proteção dos pedestres. 
São parcialmente revestidos por uma 
espessa espuma de borracha, para 
minimizar ao máximo o risco de 
ferimentos em caso de colisão.
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> 1 A célula de segurança tridion: 
sólida, rígida e resistente. 
A célula de segurança em aço 
possui reforço adicional com 
componentes de aço 
extremamente fortes em pontos 
estratégicos e importantes. 
Além disso, as barras 
longitudinais e transversais 
distribuem uniformemente a 
energia da colisão.

> 5 Bancos de segurança integral: 
graças à construção modular da 
estrutura em chapa de aço, os bancos 
com apoios de cabeça integrados 
dispõem de grande estabilidade 
mecânica. Numa colisão, os tensores 
dos cintos de segurança reduzem a 
folga dos cintos em milésimos de 
segundo. Os limitadores da força dos 
cintos dosam a tensão exercida, 
evitando a forte pressão no tórax.

> 2 Crash boxes: a smart 
aperfeiçoou as zonas de 
deformação. Os elementos de 
deformação em aço da parte 
traseira e dianteira mantêm a 
célula de segurança tridion intacta 
em caso de pequenas colisões.

> 3 Construção tipo sanduíche: 
devido ao posicionamento mais 
elevado dos bancos, geralmente, 
os ocupantes estão sentados
acima da zona direta de risco em 
caso de uma colisão lateral.

> 4 A roda como amortecedor: 
numa colisão lateral, graças à 
curta distância entre eixos, o 
outro veículo envolvido colide 
quase sempre com uma das rodas, 
que possui ainda a suspensão por 
trás. Numa colisão frontal, a roda 
da frente apóia-se na barra 
longitudinal, absorvendo assim 
uma considerável parte da energia 
do choque. > 11
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>> Motor: 
economia inteligente, potência na medida certa.
O motor de 3 cilindros em linha, construído em alumínio, foi adaptado ao conceito de construção do smart fortwo. 
Com cilindrada inferior a 1 litro é extraordinariamente compacto e ocupa pouco espaço. Apesar dos baixos níveis de consumo,
possui desempenho convincente, obtendo mais agilidade e melhor performance.  
O consumo do motor a gasolina é cerca de 20% menor, sem prejuízo na performance.

O smart fortwo conta com a força do 
compacto motor turbo com 62 kW (84 cv), 
uma excelente opção que traz 3 cilindros 
em linha, com 999 cm³ de cilindrada, 
aceleração de 0 a 100 em 10,9 segundos, 
atingindo velocidade máxima de 145 km/h. 

Ótima performance, economia e baixos 
índices de emissões, a tecnologia ideal 
para impulsionar pessoas smart.

>> Motor a gasolina. 
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>> Câmbio: 
maior conforto, o mesmo prazer.
O câmbio de 5 velocidades automatizado permite trocas de marcha ainda mais rápidas e confortáveis. O smart fortwo oferece duas 
alternativas: de acordo com o estilo de condução pretendido, você pode usar o modo manual softip ou escolher o programa 
automatizado de engrenagem softouch - ambos sem necessitar do pedal de embreagem. No trânsito da cidade, isso representa muito 
conforto e comodidade. Outra novidade, é a função kick-down que, quando necessário, reduz uma ou duas velocidades. Basta pisar 
fundo no pedal do acelerador para dispor de toda a força do motor.

No modo softip, você troca as marchas 
manualmente - basta um ligeiro toque no 
câmbio para aumentar ou reduzir a marcha. 
O modo softip está disponível de série na 
linha de equipamento passion.

>> softip.

No modo softip, é possível trocar as 
marchas através das teclas integradas no 
volante esportivo de 3 raios, em couro. 
Aproveite toda comodidade de não 
precisar tirar as mãos do volante. 
Se você preferir uma condução mais 
dinâmica, pode optar a qualquer momento 
pela troca de marcha através da alavanca 
do câmbio. 

>> Troca de marchas no volante.

Além do sistema softip, existe a opção 
do programa automatizado softouch. 
Pressionando um simples botão, as 
marchas são trocadas de forma 
automatizada. No entanto, você pode 
mudar a qualquer hora para o modo 
manual softip.

>> softouch.
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Assim, basta abrir o vidro traseiro para, 
por exemplo, guardar pequenos objetos. 
Você pode ainda destrancá-lo através do 
comando à distância. 

O compartimento de organização 
adicional na tampa do porta-malas 
traseiro permite que você acomode seus 
pertences em um prático bagageiro.

Para que você não perca o visual da 
parte de cima de uma cidade, o smart 
fortwo coupé dispõe de um teto 
panorâmico de grande dimensão em 
policarbonato resistente. Basta abrir 
a tampa de proteção solar integrada 
e aproveitar.

Outra característica exclusiva do 
smart fortwo coupé é a abertura 
separada da tampa do porta-malas 
e do vidro traseiro.

>>O smart fortwo coupé: 
um clássico a dois. 
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Quando o Sol sorrir, sorria de volta. 
A capota tritop em lona, totalmente 
automática e com vidro traseiro aquecido 
oferece várias possibilidades de abertura: 
sequencial ou cabrio total. Basta apertar 
um botão. Para uma sensação cabrio ainda 
mais intensa, é possível retirar os 
suportes laterais e guardá-los no 
porta-malas, onde ocupam pouco espaço. 

A capota dobrável é feita num material 
poliacrílico, preto e robusto, e pode
ser aberta ou fechada mesmo em
alta velocidade. 

Você pode abri-la, antes de iniciar a sua 
viagem por comando à distância, com a 
chave de 3 teclas. Se precisar carregar o 
porta-malas é possível recolher a capota 
com toda comodidade. 

O vidro traseiro laminado, aquecido e 
resistente a riscos, contribui para o 
maior conforto e segurança, no verão ou 
no inverno.

>> O smart fortwo cabrio: 
dois lugares ao Sol. 
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O smart fortwo esbanja praticidade e 
funcionalidade, embora a maioria das 
soluções não esteja imediatamente à vista. 

Por exemplo, requintes tecnológicos 
como o sistema de arranque assistido*, 
que facilita o arranque em subidas; o 
limpa-vidros conforto, com intervalos de 
acionamento dependentes da velocidade 
com sensor de chuva; a possibilidade de 
destrancar eletricamente a tampa do 
porta-malas pressionando uma tecla; o 
fecho centralizado com comando à 
distância por emissor e o câmbio de 5 
velocidades automatizado com função 
kick-down; direção elétrica e volante de 
3 raios com sistema de troca de marchas.

Aproveite a praticidade da possibilidade 
de carga ampliada através do banco do 
passageiro totalmente rebatível ou a 
tampa de manutenção frontal que facilita 
o abastecimento de líquido de 
refrigeração e limpa-vidros.

Partindo na frente, o smart fortwo dispõe 
de diversos equipamentos de segurança 
de série, que incluem esp® e abs. E isso 
ainda não é tudo, veja você mesmo:

>> Principais equipamentos: 
diferente, desde a partida.

> 1 Fechamento centralizado com 
comando à distância por emissor 
e imobilizador: com a chave de 3 
teclas conforto, as portas podem 
ser trancadas ou destrancadas 
por comando à distância. 
Inclusive o vidro traseiro 
(coupé) e a capota (cabrio).

* Hill Start

> 2 Faróis H7: a grande dimensão 
e o vidro transparente 
contribuem para uma iluminação 
clara e homogênea.

> 3 Piscas com comando por 
toque conforto: basta um breve 
toque e o seu fortwo pisca três 
vezes seguidas. Um conforto 
especial ao mudar de via.

> 4 Função Drive Lock – 
fechamento automático das 
portas em andamento: assim que 
arrancar, o Drive Lock ativa 
automaticamente o fechamento 
centralizado. As portas só podem 
ser abertas pelo lado de dentro: 
tudo isso para sua segurança.

> 18

> 1



> 9

> 8> 6 > 7

> 5 Sistema de arranque 
assistido*: para garantir a 
segurança ao arrancar em uma 
subida, as rodas mantêm-se 
travadas até você pisar fundo no 
pedal do acelerador. Assim é 
possível arrancar comodamente, 
evitando o deslocamento do 
veículo para trás.

> 9 Encosto do banco do 
passageiro ajustável e rebatível: 
para transportar objetos 
volumosos e de maior dimensão 
pode-se rebater completamente 
o encosto e obter um espaço 
com todo o comprimento 
disponível «à la smart».

> 6 Tampa de manutenção: é 
retirada facilmente e encaixa-se 
à frente no veículo, por exemplo 
para abastecer líquido de  
refrigeração e líquido do 
limpador de para-brisas. 
O alojamento dos faróis H7 
também é de fácil acesso.

> 7 Visor multifunções: visão 
geral das informações mais 
importantes: por exemplo, a 
velocidade ou o nível da reserva 
de combustível em litros – que a 
partir de 5,0 l é indicada em 
parcelas de 0,5 l. Pode-se ainda 
verificar o contador dos 
quilômetros diários,
a temperatura exterior, as horas 
e os intervalos de manutenção.

> 8 Bolsas de rede nas portas: 
elásticas e prontas para 
suportar objetos maiores, são 
perfeitas para arrumação rápida 
e segura de tudo o que não pode 
ficar solto.

> 19



> 20

>>   passion: elegância que se vê.
Conforto que se sente.

smart fortwo passion descubra a paixão de conduzir um smart.

O exterior do passion transmite uma 
imagem extremamente elegante.
> Célula de segurança tridion prateada 
ou preta, em harmonia com retrovisores 
externos e grade do radiador prateada 
ou preta.
> Belas rodas de liga leve de 12 raios (15") 
para o coupé ou de 9 raios (15") para o 
cabrio e pneus dianteiros 155/60 R 15 
e traseiros 175/55 R 15.
> Teto panorâmico com película de 
proteção solar (coupé).

No interior o passion revela-se tão 
elegante quanto confortável.
> Volante de 3 raios em couro com 
sistema de troca de marchas
> Ar condicionado com regulagem 
automática da temperatura
> Vidros elétricos

> Tela de cobertura do porta-malas
> Bancos de tecido com elegante design 
nas opções bege, vermelho ou preto
> Aplicações em tecido no painel de 
instrumentos, revestimento nas portas e 
airbag dos joelhos, combinando com a cor 
do estofamento.
> Aplicações em bege pérola, vermelho 
pérola ou cinzento pérola

Motor:
> Gasolina (Turbo) 62 kW (84 cv)

Programa automatizado de seleção de 
marchas softouch com possibilidade de 
seleção manual softip.
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> 1 Volante em couro de 3 raios e 
punho da alavanca de câmbio em 
couro: agradável ao olhar e ao 
toque. O volante tem uma textura 
macia, assim como o punho da 
alavanca do câmbio.

> 2 Instrumentos adicionais: 
o relógio e o conta-giros 
imprimem um visual ainda mais 
esportivo ao smart. Ambos 
possuem luz interna e rodam, 
oferecendo fácil leitura por 
todos os ângulos.

> Estofamento em bege, vermelho 
ou preto: as três variações 
combinam com as cores dos 
bodypanels. Os revestimentos 
em tecido e as aplicações das 
cores em perfeita harmonia.

> 22

> 3 Capas dos retrovisores 
externos e grade do radiador 
prateadas ou pretas: em 
harmonia com a célula de 
segurança tridion prateada ou 
preta, acentuam o visual 
elegante da versão passion.

Imagem meramente ilustrativa. Veja ao lado o modelo de volante disponível para o Brasil.



> 4 Rodas de liga leve de 12 raios 
(15") (coupé). Rodas de liga leve 
de 9 raios (15") (cabrio) com 
pneus dianteiros 155/60 R 15 
e traseiros 175/55 R 15.

> 5 Teto panorâmico: amplo e 
colorido, proporciona mais do 
que uma fantástica visão para o 
exterior, permitindo uma 
iluminação solar ainda maior. 
É em policarbonato resistente 
(inclui película interior de 
proteção solar).

> 6 Vidros elétricos: abra ou 
feche o vidro na altura que 
quiser, ou até o final, graças ao 
modo automático de abertura ou 
fechamento total. Ambos os 
vidros podem ser comandados 
pelo condutor.

> 7 Programa automatizado de 
troca de marchas softouch: no 
passion, o programa softouch 
troca as marchas de forma 
automatizada - para um maior 
conforto no trânsito da cidade. 
Caso prefira, você pode mudar 
a qualquer hora para o modo 
softip.

> 8 Ar condicionado com regulagem 
automática da temperatura: basta 
selecionar a temperatura desejada 
e deixar o sistema automático 
cuidar do resto (inclui filtro de 
poeiras e pólen).

> 23
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>>   Os bodypanels:  
a personalidade das cores.
Que o smart fortwo não é um automóvel qualquer, isso fica claro logo 
à primeira vista: tem duas cores, graças à exclusiva combinação da 
célula de segurança tridion com os bodypanels - os elementos da 
carroçaria em material plástico de elevada qualidade. Assim, você 
pode combinar as cores do seu smart como preferir - ou até mesmo 
mudá-las completamente*. 

Além disso, a substituição de um bodypanel em caso de dano é muito 
simples. Um processo rápido e mais econômico do que a substituição 
e pintura do para-lamas de um automóvel convencional.

passion

cinza metalizado azul metalizado

> 24
* O documento do automóvel consta a cor predominante. 
A troca dos bodypanels requer a atualização do documento por responsabilidade do cliente.

prata metalizado

branco cristal preto fortevermelho rallye
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>> Acessórios smart: 
é possível fazer mais.
Com o nosso programa de acessórios você pode tornar 
seu smart fortwo ainda mais exclusivo. E o melhor, fazer 
ainda muito mais com ele. 

Com inúmeras soluções inovadoras e práticas para o 
interior, exterior, funções/eletrônica, áudio/telemática, 
dinâmica de condução e segurança. 

Podemos dizer que seus desejos foram atendidos. 
Tudo se adequa perfeitamente em forma, função e 
qualidade, ao seu smart fortwo.

> 1 Pack cromados: pequenos 
detalhes com grande efeito - 
capas dos retrovisores 
externos, grade do radiador e 
friso da porta do porta-malas 
em cromado brilhante.

> 2 Rodas de liga-leve de 6 raios 
(15") em óptica cromado¹: para 
pneus dianteiros 175/55 R 15 e 
traseiros 195/50 R 15.

> 3 Aros dos faróis de neblina: 
para uma permanente presença 
luminosa, quer esteja neblina ou 
não - os aros dos faróis de 
neblina são o complemento final 
à imagem do seu smart fortwo.

¹ Sem pneus. > 25

> 4 Adesivos smart design: em 
preto ou prateado, na horizontal 
ou na vertical, com um ou mais 
caracteres - defina como quer 
personalizar ainda mais o seu 
smart. De fácil aplicação e 
resistentes à luz e à lavagem.



>118 >

> 7> 5 > 6

01 >9 >

> 9 Porta-bebidas: copos, latas 
de refrigerantes e garrafas 
mantêm-se seguros no lugar.

> 10 Caixa de CD: para guardar 
até 6 CDs. Abra, e lá estão os 
seus CDs, sempre à mão.

> 8 Tapetes de borracha para 
porta-objetos: conjunto de 3 
elementos - onde os pequenos 
utensílios arrumados no painel 
permanecem fixos e não provocam 
ruído (por exemplo o 
porta-moedas e o porta-chaves).

> 5 Porta-óculos: oferece espaço 
para quase todos os tipos de 
óculos e está ao alcance da mão 
do condutor. Possui fecho  
magnético que impede a queda 
dos óculos.

> 6 Conjunto de bolsas para 
porta-objetos: uma bolsa de 
cockpit para o lado do passageiro 
com fácil acesso a interface para 
MP3 que se transforma num 
porta-luvas portátil, com alças. 
Bolsa MinMax para a prateleira do 
lado passageiro - desdobra-se 
tornando-se uma espaçosa bolsa 
de compras.

> 7 Interface smart para MP3²: 
flexibilidade sem compromissos 
- permite a utilização dos 
suportes áudios preferidos, por 
exemplo MP3, walkman ou 
discman. Volume e tom 
reguláveis confortavelmente 
através do sistema de som smart.

2 Necessário: pré-instalação de rádio de fábrica ou rádio smart 9 ou rádio smart 10, dado o caso comutador áudio.

> 5
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> 11 Suporte de bicicleta  : 
de fácil montagem no suporte 
básico - basta encaixar a 
bicicleta na calha e fixá-la 
com as braçadeiras. 
Adquirindo um suporte 
adicional de bicicleta, terá 
lugar para uma segunda 
bicicleta. Na imagem com o 
suporte básico.

> 12 Capa: a garagem 
portátil do seu smart fortwo 
- em material resistente e 
impermeável e com formato 
adequado, a capa protege o 
seu smart fortwo das 
intempéries, temperaturas 
extremas e da sujeira.

> 13 Pack de bolsas 
porta-objetos de rede para 
porta-malas  : para 
arrumação rápida e segura 
de objetos soltos. Inclui 
bolsas para o chão e 
laterais do porta-malas.

> 14 Sistema de organização 
do porta-malas  : não há 
lugar para a desordem, 
graças ao sistema flexível de 
calhas e fixadores, que 
permite dividir o espaço como 
desejado. Com a ajuda da 
cinta e do saco de compras, 
tudo fica organizado e seguro 
no seu lugar.

> 15 Corta-vento: impede 
fortes movimentações de ar 
no habitáculo e protege os 
ocupantes do vento em caso 
de condução a céu aberto.

> 16 Cobertura da divisória 
plus   : a solução inteligente 
2 em 1 – variedade e 
segurança.  Graças à rede 
de segurança integrada com 
cobertura do porta-malas, 
pode sempre aproveitar ao 
máximo todo o volume do 
porta-malas. 

3 Necessário: suporte básico e kit de montagem. Placa extra, responsabilidade do proprietário./ 4 Apenas no coupé./ 5 Incompatível com pacote de bolsas porta-objetos de rede para porta-malas. / 6 Incompatível com a cobertura do porta-malas.

41 >

41 >

>15

65

4

3

> 27

>12



> 28

>>   ser smart é 
valorizar o mundo em que vivemos.
Todas as fases do ciclo de vida do produto, começando 
pelo desenvolvimento dos componentes individuais, 
passando pela construção da fábrica da smart em Hambach 
e acabando na utilização e revenda de um smart, foram
e são parte de um substancial conceito ecológico.

O ciclo começa na produção do automóvel, a mais neutra 
possível para o ambiente, poupando a utilização de 
matérias-primas, passa pelo uso racional do produto, até 
chegar a uma boa capacidade de reciclagem no fim de 
sua vida útil.

Juntamente com a smartville, a fábrica smart, o tipo de 
construção modular do smart é um exemplo a ser seguido: 
alguns elementos do smart fortwo são trazidos diversas 
vezes ao mundo, resultado de uma seleção ecológica das 
matérias-primas.

Por exemplo, atualmente são produzidos elementos com 
matérias-primas replantadas e de plástico 100% reciclado. 
Fato que garante não só uma desmontagem economicamente 
vantajosa, como uma revalorização no futuro.

A nossa visão para o futuro é fechar este ciclo. Assim 
conseguiremos atingir nosso objetivo de construir 
automóveis que – desde a produção até a revenda - 
são amigos do ambiente.

Hoje, mesmo a caminho deste objetivo e sustentada pelo 
seu sistema de gestão ambiental, a marca smart percorre 
uma trajetória histórica da mobilidade individual e 
sustentabilidade ambiental.
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>> Motor e dados técnicos.
> Dados técnicos

Motor/modelo
Cilindrada em cm³
Potência máxima em kW (cv)/ a rpm
Torque máximo em Nm a rpm
Diâmetro/curso em mm
Taxa de compressão
Alimentação
Velocidade máxima em km/h*
Aceleração de 0-100 km/h em seg.*

Rodas/pneus passion (dianteira/ traseira)
Comprimento/largura/altura do veículo em mm

Peso vazio (sem condutor)/carga adicional em kg
Volume do porta-malas em l
Peso bruto admissível em kg 
Capacidade do depósito de combustível/reserva em l
Intervalo de manutenção
Garantia em anos

Largura da via (frente/trás) em mm

Distância entre eixos em mm
Diâmetro de giro em m

Tração
Tipo de caixa de câmbio
Tipo de combustível
Emissões CO2 (combinadas) em g/km*

Freios/Controle da dinâmica de condução

> 62 kW (84 cv) Turbo a gasolina
coupé e cabrio
Motor de 3 cilindros em linha turbo
999
62 (84)/5.250
120/3.250
72 × 81,8
10 : 1
Injeção eletrônica multiponto, acelerador eletrônico
145
10,9
Traseira
5 velocidades automatizada
Gasolina

ESP, controle eletrônico de estabilidade; Hill Start, assistência de arrancada em subidas; ABS, sistema antitravamento 
de freios; EBD, distribuição eletrônica de força de frenagem; ASR, controle de tração; BAS, assistência eletrônica de 
frenagem; freios dianteiros a disco e freios traseiros de tambor.

coupé/cabrio: 116

4,5 J × 15//155/60 R 15; 5,5 J × 15//175/55 R 15
2.695/1.559/1.542
1.283/1.385

1.867
8,75
coupé: 770/280; cabrio: 800/250
220–340
1.050
33/5

15.000 km/1 ano
2 anos

* Dados obtidos em condições especiais de teste.



 

esp® - programa eletrônico de estabilidade
Sistema anti-bloqueio (abs) com distribuição 
eletrônica da força de frenagem
Airbag de grande dimensão para condutor 
e passageiro
Célula de segurança tridion
Bancos de segurança integral
Cintos de segurança com pré-tensores e limitadores 
de força
Freios hidráulicos de dois circuitos com força de 
frenagem assistida
Sistema hidráulico de assistência à frenagem
Elementos de absorção de energia de impacto frontal 
e traseiro
Sensor de «crash» para ativação dos piscas de 
emergência
«Drive-Lock» - fechamento automático das portas em 
movimento
«Hill Start» - sistema automático de assistência no 
arranque (em declive)

Segurança:

bodypanels em preto intenso, vermelho rallye, 
branco cristal, prata metalizado, cinza metalizado ou 
azul metalizado.
Faróis H7
Piscas laterais de cor branca
Tampa de manutenção
Break light

Exterior:

Banco do passageiro com capacidade de carga 
estendida (encosto totalmente rebatível)
Porta-objetos no lado do passageiro, ao lado do 
volante e redes nas portas
Porta-moedas (coupé)
Iluminação interna
Espelho de cortesia no quebra-sol do passageiro
Compartimento para objetos na tampa do 
porta-malas

Interior:

Função/Sist. elétricos
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Informações referentes a versão coupé. 
O equipamento difere em todas as linhas para a 
versão cabrio: capota tritop em lona, totalmente 
automática e com vidro traseiro aquecido, 
suportes laterais removíveis que podem ser 
guardados em compartimento na tampa do 
porta-malas. 

Caixa sequencial de 5 velocidades automatizada com 
função kick-down
Fechamento centralizado com comando à distância 
por emissor e imobilizador (bloqueio do motor
no arranque)
Painel de instrumentos com visor multifunções 
(velocímetro digital, indicador do nível de combustível, 
indicador da reserva em litros, indicador dos 
intervalos de manutenção, indicador de quilômetros 
diários e relógio) 
Indicador da temperatura externa
Piscas com comando por toque conforto
Limpador de pára-brisas conforto com intervalos de 
acionamento dependentes da velocidade e função 
automática de limpeza e lavagem
Limpador de pára-brisas do vidro traseiro com 
intervalos de acionamento e função automática de 
limpeza/ lavagem (coupé)
Sensor de chuva
Regulagem manual da altura dos faróis
Vidro traseiro aquecido
Destravamento elétrico da tampa do porta-malas
Destravamento do vidro traseiro (coupé) e da capota 
(cabrio) através de chave de 3 teclas conforto
Fechamento da tampa do tanque de combustível 
integrado no fechamento centralizado
Tomada de 12 volts com tampa

Teto panorâmico (com proteção solar; coupé) 
softouch - programa de gestão automatizada da 
caixa de velocidades, com opção de mudança 
para softip 
Ar condicionado com regulagem automática de 
temperatura (inclui filtro de poeiras e pólen)
Vidros elétricos
Volante de 3 raios em couro com alavancas de 
trocas de marchas
Rodas de liga leve de 12 raios (15") (coupé) 
Rodas de liga leve de 9 raios (15") (cabrio)
Cobertura do porta-malas (persiana com saco
em rede)
Célula de segurança tridion prateada/preta
Retrovisores externos e grade do radiador em 
prateado/preto
Estofamento na cor preto, vermelho ou bege
Elementos contrastantes nas tonalidades: cinzento 
pérola, vermelho pérola ou bege pérola; 
combinando com a cor do estofamento 
Aplicações em tecido no painel de instrumentos 
e revestimento das portas na cor do estofamento
Logotipo passion no triângulo do espelho
Instrumentos: conta-giros e relógio analógico
Direção assistida eletricamente
Airbags laterais para cabeça e tórax

passion

>> Equipamentos
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