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‡ Het verhaal van de toekomst.

>

De smart fortwo is van het begin af aan radicaal anders bedacht: niet alleen als auto, maar ook als elektrisch
aangedreven concept voor stedelijke mobiliteit. Bovendien milieubewust, zuinig, in hoge mate te individualiseren en
voor iedereen betaalbaar.

>

Het verhaal van de elektrische mobiliteit van smart gaat niet alleen ver terug, maar toont met de nieuwe elektrische
familie ook de weg naar de toekomst. Want tegenwoordig zijn alle modellen van smart elektrisch, waarmee smart zijn
tijd opnieuw ver vooruit is.
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‡ U wordt beloond!

>

Plannen om vervuilende auto’s te weren worden steeds concreter. Grote steden in binnen- en buitenland voeren
lage-emissiezones in. De toekomst moet schoon en duurzaam zijn, daar is iedereen het over eens.

>

Met de smart EQ modellen kunt u daar nu ook actief aan bijdragen. Bovendien beloont de overheid uw
vooruitstrevende keuze met tal van fiscale voordelen.
Frequentie
Belasting personen motorvoertuigen (bpm)

Eenmalig

€ 0,00*

Motor rijtuigen belasting (mrb)

Jaarlijks

€ 0,00*

Basis voor de bijtelling

Jaarlijks

8 % bij een investering tot € 45.000

Netto bijtelling**

Per maand

Vanaf € 58**

Milieu Investerings Aftrek (MIA)***

Eenmalig

U mag ter hoogte van 13,5% van maximaal
€ 40.000 excl. btw*** in mindering brengen op uw
bedrijfswinst (incl. laadpaal).

*Tot 2025 hoeft u geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen.
**Betreft een rekenvoorbeeld gebaseerd op een fiscale waarde van € 23.174 inclusief opties en btw, rekening houdend met het laagste tarief van de inkomstenbelasting van 37,35% en zonder eventuele eigen
bijdrage van de werknemer.
***Voordeel afhankelijk van het eigen belastingtarief en de mogelijkheden voor vrije afschrijving en aftrek van de winst.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil/sectoren/elektrisch-rijden
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‡ Waar laden?

Elektrisch rijden en laden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar laden hoeft daarom geen zorg te zijn. Uw smart
EQ opladen kan op verschillende locaties: thuis, op het werk of bij een publiek laadpunt.
Het beste is om eerst te bepalen waar uw auto het vaakst of het langst stilstaat. Onderweg, bij u thuis of op het werk?
Afhankelijk daarvan plant u uw laadsessies. Het is dus raadzaam om op die plek naar een passende laadoplossing te
zoeken, die het optimale laadvermogen van de smart EQ ondersteunt. Nagenoeg alle publieke laadpunten worden
overzichtelijk weergegeven in smart EQ control-app. U kunt tevens de beschikbaarheid en tarieven van elk laadstation
raadplegen in deze handige app.
Beschikbaar voor Android (vereist Android 4.4 of nieuwer) https://play.google.com/store/apps/
en IOS (Vereist iOS 10.0 of nieuwer) https://itunes.apple.com/nl/
Ook in het navigatiesysteem van de smart EQ worden de publieke laadpunten weergegeven en kunt u er eenvoudig
naartoe navigeren. De smart EQ optimaliseert bovendien automatisch de route op basis van beschikbare laadpunten
indien u onderweg moet bijladen. *Deze service is de eerste drie jaar gratis.
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‡ Thuis of op het werk laden.

> De Nederlandse huishoudens en
bedrijven
beschikken
over
wisselstroom (AC). De auto kan
daar geladen worden op twee
manieren. De laadtijd en dus het
bereik is afhankelijk van de
manier waarop en waar u laadt.
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AC
2,3 kW

> Met een gewoon
stopcontact thuis.
> Laadduur van
8,5 uur

AC
22 kW

> Met een wallbox
thuis of op het
werk
> Laadduur van 40
minuten
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‡ Openbaar laden

>

Indien u niet de mogelijkheid hebt om thuis of op het werk op te laden of wanneer u onderweg wenst bij te laden,
kunt u terecht bij openbare oplaadstations.

AC
11 tot 22
kW

> Met een publiek
oplaadstation
> Laadduur van 40
minuten tot 80
minuten
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‡ De laadpartner.

>

De smart EQ modellen hebben een accucapaciteit van 17,6 kWh. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt
ongeveer 10 kWh per dag. Uw smart thuis opladen zal dus een forse impact hebben op uw verbruik. Met de juiste
installatie én een passende laadoplossing hoeft u niet in te boeten op laadvermogen en laadtijden.

>

Maar welke laadoplossing is nu de beste? De markt telt tal van leveranciers van laadoplossingen. Om het u
gemakkelijk te maken heeft smart dit marktonderzoek reeds voor u uitgevoerd. Van een merk als smart verwacht u
comfort, veiligheid en duurzaamheid. Deze waarden hebben wij ook gehanteerd bij de keuze van onze laadpartner.

>

Uw comfort als smart-klant komt op de eerste plaats. Daarom bevelen we u onze professionele laadpartner ENGIE
EVBox aan. Deze laadpartner levert het optimale oplaadstation en neemt ook de installatie voor zijn rekening.
ENGIE EVBox adviseert u correct en gedetailleerd over eventuele aanpassingen aan uw elektrische installatie en
garandeert u de beste nazorg via de 24/7 helpdesk.

>

Met deze argumenten, alsook met meer dan 60.000 laadpunten wereldwijd is ENGIE EVBox voor smart de laadpartner
bij uitstek. Bovendien heeft ENGIE EVBox ook voor zakelijke klanten steeds een passende laadoplossing klaar.
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‡ De laadoplossing.

>

Van smart verwacht u het beste. En dat is voor uw laadoplossing niet anders. Daarom stelt ENGIE EVBox u graag een
laadpunt voor van de nieuwste generatie: de Elvi. De Elvi is een state of the art oplaadstation dat dankzij zijn 22 kW
laadvermogen en 3G/wifiverbinding toekomstbestendig is. Dankzij smart kunt u het Elvi-oplaadstation bovendien
aanschaffen tegen een zeer gunstige prijs.

>

Deze prijs is inclusief: De levering van de Elvi-oplaadstation 22 kW, 3G/wifi
Vaste laadkabel (4m) en kabelhouder
De standaardinstallatie van uw laadpunt
€ 1.770 excl. BTW*

>

De Elvi laadt uw smart tot vier keer sneller dan een gewoon stopcontact, geeft online inzicht in uw laadsessies** en
kan uw laadkosten rechtstreeks met uw werkgever of leasemaatschappij verrekenen. U ontvangt tevens een laadpas
voor openbaar opladen***.

*Deze prijs omvat een standaard muurinstallatie met maximaal 15m bekabeling en een dubbele muur- of vloerboring.
** Betalende service van € 4 per laadpunt per maand, exclusief BTW.
*** Betalende service van € 3,75 per maand, exclusief BTW.
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‡ De online pre-check & de laadpas

>

Onze laadpartner ENGIE EVBox begeleidt u tijdens het volledige traject naar een passende laadoplossing. Zo ook de
evaluatie en het advies met betrekking tot uw elektrische installatie. U wilt immers uw smart binnenkort optimaal
kunnen opladen? Daarom heeft ENGIE EVBox een online audit tool uitgewerkt voor alle smart-klanten. Met behulp
van deze tool wordt informatie verzameld die aangeeft wat de laadsnelheid met uw huidige installatie zal zijn. Zo
kunt u beoordelen of dit volstaat, dan wel of u uw installatie wil verzwaren. U ontvangt vervolgens een offerte op
maat voor de levering en installatie van uw Elvi.

>

Vraag vrijblijvend een offerte aan https://www.engie-electrabel.be/nl/daimler/simulatie-nl

>

Bij de levering van uw laadstation, ontvangt u een laadpas en een laadbagde van ENGIE EVBox. Deze kunt u
gebruiken om laadsessies van uw thuislaadpunt te starten en stoppen. Na activatie* kunt u met de laadpas ook
terecht bij openbare laadpunten. Zo kunt u eenvoudig en nagenoeg overal laden in Europa, zonder extra contracten te
hoeven afsluiten. U gebruikt simpelweg uw laadpas van ENGIE EVBox die rechtstreeks aan u, of indien gewenst aan
uw werkgever, uw verbruik zal factureren. Kortom: heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

* Betalende service van € 3,75 per maand, exclusief BTW.
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‡ Veelgestelde vragen.

>
>

Is het ENGIE EVBox partnerschap alleen van toepassing voor smart?
Neen, ENGIE EVBox is ook de laadpartner van Mercedes-Benz voor alle plug-in hybrides en volledig elektrische
personen- en bestelwagens.

>
>

Heb ik een energiecontract van ENGIE nodig om een oplaadstation van ENGIE EVBox te laten installeren?
Neen, de laadoplossing en het energiecontract staan volledig los van elkaar. ENGIE biedt met het Drive-tarief wel een
aantrekkelijk energiecontract aan, specifiek voor elektrische rijders.

>
>

Heb ik een energiecontract van ENGIE nodig om te factureren aan mijn werkgever of bedrijf?
Neen, ook dat staat los van elkaar. In het kader van uw woon-werkverkeer verricht u wellicht laadsessies aan uw
oplaadstation thuis. De energie van deze sessies kan rechtstreeks gefactureerd worden door ENGIE EVBox aan uw
werkgever, bedrijf of leasemaatschappij, ongeacht uw energieleverancier.

>
>

Ben ik vrij om een andere leverancier van laadpunten te kiezen?
Uiteraard. Als u al een oplaadstation hebt of die via uw leasemaatschappij ontvangt, kunt u deze gebruiken om uw smart
op te laden. Dat is geen probleem. Controleer wel altijd even of u voldoende laadcapaciteit hebt om het laadvermogen
van de smart volledig te kunnen benutten.
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‡ Extra garanties.

>

U laat liever niets aan het toeval over? Wij ook niet. Daarom heeft smart nog enkele bijkomende garanties voor zijn
klanten uitgewerkt. Zo kunt u gratis* een beroep doen op de Europese pechhulpservice van smart assistance. Ook
wanneer u onverhoopt met een lege accu langs de kant van de weg zou komen te staan. Dankzij smart assistance
wordt u in dat geval gratis vervoerd naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt.

>

Voor uw gemoedsrust geven wij op de accu van de smart een garantie van 8 jaar of 100.000 km, afhankelijk van wat
het eerst wordt bereikt. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de levensduur van de accu. Tot slot hanteert smart
naast de wettelijke vereisten en crashtests, bijkomende veiligheidsnormen voor de accu, de aandrijflijn en alle
onderdelen die onder hoogspanning staan. De veiligheid van u en uw passagiers staat immers voorop.

*Mits u uw auto volgens de fabrieksrichtlijnen laat onderhouden bij een officiële smart dealer en/of servicepartner.
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