
   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 

met kortingen die kunnen oplopen tot wel € 10.000,- incl. BTW. Bekijk de voordeelstickers. 

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

 Profiteer nog dit jaar van de gunstige 8% bijtelling op onze 100% elektrische voorraadmodellen.  

 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 1-10-2020 t/m 31-12-2020.  

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

voorraadmodellen. 

 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: EQ milieupremie t.w.v. € 6.000 incl. BTW” 

 EQ milieupremie: geldig op alle built-to-order nieuwe bestellingen van de smart EQ modellen 

(coupé, cabrio, forfour) met een getekende klantorder van 1-10-2020 t/m 31-12-2020.  

 EQ milieupremie voor nieuwe bestellingen t.w.v. € 6.000 incl. BTW is een vast kortingsbedrag en 

ongeacht modelvariant (essential, comfort, comfort PLUS). 

 EQ milieupremie voor nieuwe bestellingen 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/


³ “Particulieren: speciale rente-actie van 0,99% op een nieuwe smart” 

Particulieren financieren nu tijdelijk tegen 0,99% rente 

 

U profiteert - als particulier - bij Mercedes-Benz Financial Services van een speciale rente-actie van 0,99% 

op een nieuwe smart.  Uw Mercedes-Benz dealer legt u graag alle details uit. 

Actievoorwaarden: 

 Geldig op klantorders van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 

 Geldig op alle nieuwe smart met registratie t/m 31 december 2020 

 Geldig voor Huurkoop 

 Minimaal te financieren bedrag € 12.500,- 

 Looptijd: 24 t/m 60 maanden 
 

Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services B.V. Postadres: Postbus 2453, 

3500 GL UTRECHT 

 

>> Bekijk een rekenvoorbeeld 

Contante waarde 

(aanschafprijs) 
Contante betaling 

(aanbetaling) 
Totale 

kredietbedrag 
Termijn 

bedrag per 

maand 

Debet 

rentevoet 

(vast) 

Jaarlijks 

kosten 

percentage 

Duur van de 

krediet 

overeenkomst 

Totaal door u te 

betalen bedrag 

 €       23.995,00  €          5.995,00  €   18.000,00  €   382,59 0,99% 0,99% 48 mnd  €   18.364,51 
 

Dit aflopend krediet in de vorm van huurkoop wordt u aangeboden door Mercedes-Benz Financial Services 

Nederland B.V. (KvK nummer 30079040, AFM vergunningsnummer 12013436) onder voorbehoud van 

kredietacceptatie. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Tegelijk met 

betaling van de laatste maandtermijn dient een slottermijn te worden voldaan. Deze slottermijn bedraagt € 0,-

. In de vaste debetrentevoet op jaarbasis komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking, omdat Mercedes-

Benz Financial naast de rente geen andere kosten berekent, is het jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 

de debetrentevoet. De Algemene Voorwaarden Huurkoop Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. 

zijn van toepassing. De kredietovereenkomst wordt afgesloten op uw privé naam. Alle bedragen inclusief btw. 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

 

 

https://www.calculatorendashboard.nl/mercedes-benz-smart/smart-0,99-renteactie/?financieringsbedrag=20000


 

⁴ “Zakelijke klant: speciale rente-actie van 0,99% op een nieuwe smart” 

Zakelijke klanten leasen nú tijdelijk tegen 0,99% rente 

 
U profiteert – als zakelijke klant - bij Mercedes-Benz Financial Services van een speciale rente-actie van 

0,99% op een nieuwe smart.  Uw Mercedes-Benz dealer legt u graag alle details uit. 

Actievoorwaarden: 

 Geldig op klantorders van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 

 Geldig op alle nieuwe smart met registratie t/m 31 december 2020 

 Geldig voor Netto Financial Lease 

 Minimaal te financieren bedrag € 12.500,- 

 Looptijd: 24 t/m 60 maanden 

 

 

Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services B.V. Postadres: Postbus 2453, 

3500 GL UTRECHT 

 

https://www.calculatorendashboard.nl/mercedes-benz-smart/smart-0,99-renteactie/?financieringsbedrag=16528

