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smart fortwo

Preț (euro)  11.352

Concurenți:  VW Up, Toyota Aygo, Škoda Citigo

Putere maximă (CP/rpm) 71/6200

0–100 km/h (s) 14.9

Viteză maximă (km/h) 151

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,1

Emisii CO2 (g/km) 93

Propulsie Benzină, L3, 999 cmc, cuplu maxim 91 Nm/ 
2850 rpm, cutie manuală cu 5 trepte, trac țiu ne spate

Caroserie Hatchback cu două locuri. L x l x h: 2695 x 1663 x 
1555 mm. Ampatament: 1873 mm. Volum portbagaj:260 l.  
Masă la gol: 880 kg

Date tehnice

Comenzi foarte simpatice, dar în același timp utile și 
clare pentru sistemul de climatizare. Din păcate, aerul 
condiționat nu este oferit în echiparea standard.

Pentru că, în traficul aglomerat din 
oraș, nu este indicat să iei mâna de 

pe volan, acesta este plin de butoane.

fortwo pleacă repede de pe loc și are un consum 
de combustibil de aproximativ 6 l/100 km în 
traficul urban, nu foarte departe de cei 4,1 litri 
declarați. Aici, un cuvânt important de spus îl are 
și sistemul stop/start cu o funcționare eficientă 
și promptă. Trenul de rulare cu suspensii ceva 
mai permisive și roți poziționate în extremitățile 
caroseriei reușește să ofere un confort bun și  
o ținută de drum sigură. În cazul manevrelor de 
parcare, sistemul de direcție cu o asistare destul 
de pronunțată se dovedește a fi de un real ajutor, 
dar, în același timp, îl informează pe cel de la vo-
lan asupra tendințelor dinamice ale mașinii.

Oferit în trei versiuni de echipare – Passi-
on, Prime și Proxy –, smart fortwo dispune și de  
o listă lungă de dotări opționale printre care se 
numără sistemul de navigație, sonorizarea hi-fi 
marca JBL cu 12 difuzoare și trapa panoramică. 
Spectaculoasele faruri de zi cu iluminare LED 
sunt oferite încă din echiparea de bază. 

Noul smart fortwo are toate argumentele 
pentru a-și continua povestea de succes: este 
practic, extraordinar de manevrabil, simpatic, 
economic și confortabil. Ce altceva ți-ai mai pu-
tea dori de la o mașină de oraș?
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Indiscutabil, cea mai mare 
calitate a lui smart fortwo este 
abilitatea sa incredibilă de a 
parca în locuri imposibile. Mai 
mult, se poate strecura ușor 
prin trafic și întoarce aproape 
pe loc. Deși e foarte compact 
și are doar două locuri, spațiul 
interior nu pune probleme. 
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