
   Actievoorwaarden smart   

¹ “Electric STOCK Deals: uitzonderlijk hoge kortingen op voorraad” 

 De actie “Electric Stock Deals”  is uitsluitend van toepassing op uit voorraad leverbare smart EQ 

modellen met een bijbehorende voordeelsticker zoals weergegeven op www.smartopvoorraad.nl 

 De actie “Electric Stock Deals” is geldig op alle getoonde voorraad smart EQ modellen (coupé, 

cabrio en forfour) met een getekende klantorder in de periode van 1-7-2020 t/m 30-09-2020.  

 De actie “Electric Stock Deals” leidt niet tot een aanpassing van de fiscale waarde van de 

voorraadmodellen. 

 De getoonde kortingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

 De actie “Electric Stock Deals” is van toepassing zolang de voorraad strekt, vraag uw 

verkoopadviseur naar de actuele beschikbaarheid van de auto’s, want OP=OP! 

 De premie “Electric Stock Deals” is niet van toepassing of niet combineerbaar met: 

 Privélease / operational service lease contracten (OSL).   

 Niet geldig in combinatie met Corporate Sales ondersteuning o.b.v. Fleet- of Lease 

Account nummer / special & rental deals / VIP of Diplomaten ondersteuning. Een 

fleetowner kan dus de keuze maken om gebruik te maken van het actievoordeel óf de 

overeengekomen condities met de afdeling Corporate Sales/fleet.  

 

² “Nieuw bestellingen: orderpremie t.w.v. € 3.000 incl. BTW” 

 Orderpremie is geldig op alle built-to-order nieuwe bestellingen van de smart EQ modellen 

(coupé, cabrio, forfour) met een getekende klantorder in de actieperiode van 1-07-2020 t/m 30-

09-2020.  

 Orderpremie t.w.v. € 3.000 incl. BTW is een vast kortingsbedrag en ongeacht modelvariant 

(essential, comfort, comfort PLUS) 

 

 Orderpremie is niet van toepassing of niet combineerbaar met: 

 Privélease / operational service lease contracten (OSL).   

 Niet geldig in combinatie met Corporate Sales ondersteuning o.b.v. Fleet- of Lease 

Account nummer / special & rental deals / VIP of Diplomaten ondersteuning. Een 

fleetowner kan dus de keuze maken om gebruik te maken van het actievoordeel óf de 

overeengekomen condities met de afdeling Corporate Sales/fleet.  

http://www.smartopvoorraad.nl/

