
Smart alapárlista

Induló díj
30%

Havi fizetendő 
60X

smart EQ fortwo 453 391 60 / 82 125 - 135 18,6 - 17,1 0 5 858 268,- 0,- 7 440 000,- 2 232 000,- 98 258,- 

smart EQ fortwo cabrio 453 491 60 / 82 123 - 132 18,8 - 17,6 0 6 751 181,- 0,- 8 574 000,- 2 572 200,- 113 234,- 

Érvényes: 2021.11.30-tól

Á R L I S T A
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1 Az értékek a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletének XXI. mellékletében meghatározott WLTP mérési módszer alapján kerültek meghatározásra. Az üzemanyag-
fogyasztási értékek kiszámítása ezen értékek alapján történt. 

Az adatok nem egy adott gépjárműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét, hanem kizárólag a különböző gépjárműtípusok egymással való 
összehasonlítására szolgálnak. Az értékek a kiválasztott extrafelszereltségek függvényében változnak.

Az ajánlat 2021.12.31-ig, vagy visszavonásig érvényes.

Az ár- és szériafelszereltség változtatásának jogát fenntartjuk.

A finanszírozás szolgáltatója a Mercedes-Benz Credit Zrt. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti szerződéskötés 
létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag a hivatkozott termékek egyes főbb jellemzőit tartalmazza. A szolgáltató által biztosított konstrukció forint alapú fix 
kamatozású zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás, 5,99% ügyleti kamat, 20% önrész és 60 hónap futamidő figyelembe vételével. Reprezentatív példa fogyasztók 
esetén a THM rendelet szerint: 3 millió forint finanszírozott összeg, futamidő 60 hónap, havi törlesztés 57.985 Ft, visszafizetendő teljes összeg 3.479.100 Ft, THM: 
6,26%. A havi lízingdíj összege nem tartalmazza a HBNY regisztrációs díj 7.000 Ft-os összegét. A THM meghatározása az aktuális feltételek, a HBNY díja, illetve 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, mértéke a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott esetekben módosulhat. A Mercedes-Benz 
Credit Zrt. a finanszírozást a hitelbírálatot követően nyújtja. CASCO biztosítás megléte a szerződés teljes hatálya alatt kötelező. 

Az igénylés feltételeivel kapcsolatban és részletes kalkulációért kérjük, forduljon a kereskedés értékesítőjéhez.
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