
Sob Consulta

Sob Consulta

Nº processo Data 03/08/2015

Exmo.(a) Sr.(a)

Cliente Novo

0-000

Mercedes-Benz Portugal

Abrunheira  Apartado 1

2726 Mem Martins

715

Modelo 45334412000 - smart fortwo coupé 90cv caixa

219 257 000 219 151 253Tel:   Fax:

Email:

O seu smart

ALD

Entrada Inicial

Valor Residual

Prazo/Km

Total I.V.A.Soma 23%

Preço da Viatura

Seguros

Financiamento

Excellent**

Contrato de Serviço

Seguro Auto (Mensal)

Tipo de Contrato

Valor Mensal 

Vendedor

Mercedes-Benz Portugal

Duração Km

mbportugal@mercedes-benz.pt

Mercedes-Benz Portugal Concessionário autorizado Mercedes-Benz Portugal, S.A.    1

Sob Consulta

Renda Mensal

PROPOSTA DE VENDA

Processado por computador:
Proposta de venda é válida por 30 dias. Sujeita a alteração de Impostos. O automóvel da imagem pode não corresponder à viatura da proposta. Os valores relativos a Imposto sobre veículos, I.V.A.,
Ecovalor, Eco-lub, têm natureza meramente indicativa, não vinculando a proponente, sendo em consequência aplicáveis os valores em vigor na data da emissão da respectiva factura. (*) Sistema
integrado de Gestão de Pneus Usados (decreto-Lei nº 111/2001, de 6 de Abril). O valor da renda mensal, inclui IVA à taxa legal em vigor. TAEG 0.00 % Inclui despesas de contrato e portes.
Simulação de financiamento válida por 30 dias, não vinculativa, sujeita a análise de risco. O prémio de seguro automóvel mensal foi calculado tendo por base as coberturas de Danos Próprios,

proposta ou oferta de venda, nem vincula legal ou contratualmente a nenhuma entidade. O contrato de Serviço "Excellent" inclui as intervenções preventivas (revisões, sendo que as viaturas serão
programadas para intervalos de manutenção (1 ano ou 25.000 Km) e correctivas (avaria e desgaste, resultantes do uso normal do veículo), de acordo com as especificações do construtor. O contrato de
(**)Serviço Excellent, não está incluído na renda mensal, e inclui I.V.A. à taxa legal em vigor.

ISV=A2011V02+CS=CS2011V01+(Fi/Sg)=F2011V01+(Tx/Fi)=F2011/01

franquia 2% e viatura de substituição Mercedes-Benz em caso de avaria e acidente. Sem prejuízo do disposto nos Avisos Legais, o valor de seguro e rendas apresentados não constituem uma

13,247.98€ 3,047.04€ 16,295.02€

€

1,662.61€

Extras

Preço base

Imposto sobre Veículos

11,415.07€

165.50€

Eco valor*

4.80€

Retoma



Nº Processo Data 03/08/2015715 Modelo 45334412000 - smart fortwo coupé 90cv

PROPOSTA DE VENDA

Pintura

2EDB Bodypanels em lava orange metallic    304.88€

Linhas/Estofos
4ICV Linha prime    528.46€

Série
Direção Direct-Steer0213

sistema de luzes diurnas LED0240

Brake assist0268

Airbags joelhos para condutor0294

Caixa automática 6 velocidades com dupla0429

Cruise control0440

smart audio system com interface AUX/USB0537

Painel e centro da porta em tecido preto056U

Vidros elétricos0584

Cobertura da bagageira e bolsa em rede0723

Ano modelo0805

Código Técnico0820

Código técnico0840

Tanque de combustível 35l0915

Tecnologia EURO6 controle emissões0927

COC Paper EURO 6 - sem certif. de propri0968

Sistema start/stop0B03

Kit de emergência com compressor pneumát0B51

Código técnico0B80

Código técnico0B91

computador de bordo0C18

Controle remoto da porta0C65

Vidro traseiro aquecido0E18

Teto opaco0E23

Triângulo de emergência0H11

Ar condicionado0I01

Cinto de segurança dianteiro com pré-ten0I15

Airbags laterais para condutor e passage0I16

Punho para passageiro0I18

Tomada 12V0I34

Airbags para condutor e passageiro0I39

Airbag condutor0I58

Cinto de segurança sem regulação de altu0I60

Porta-luvas com fechadura0I63

Volante sem regulação de altura0J36

Consola central com gaveta0J58

Espaços de arrumação0J60

Função de aviso do cinto de segurança pa0K08

Velocímetro em km0K30

Faróis de halogéneo H4 com luzes de circ0K31

Painel de instrumentos 3,5" (8,9cm)0K36

documentação em Português0LAG

Pack Cool and Audio (sem navegação)0P31

Série
Pneus de verão0R01

Fabricante de pneus não especificado0R98

Isofix0S22

Proteção de impacto frontal e lateral pe0U23

Spoiler traseiro0U47

Painel de instrumentos sem isolamento0U97

Indicadores laterais em branco0V13

Terceira luz de travão0V15

Alarme0V19

Controlo remoto do rádio no volante0V24

programa electrónico de estabilidade ESP0V33

Sistema monotorização da pressão dos pne0V41

Fecho centralizado com comando à distânc0V64

Peças adicionais para países com tempera0V68

ABS0V92

Retrovisores exteriores de ajuste manual0V96

Indic.de temp.exterior c/aviso de geloS153

Extras a Pagar
Código Técnico 16"002R

Assistente de faixa de rodagem0238

Estofos pele preta pesponto cinza025U

Grelha radiador em cool silver04U4     52.85€

Bancos aquecidos para condutor e passage0873

Código Técnico09U6

Linhas0A03

Arrumação óculos0B18

Célula de segurança tridion em cool silv0EN2    211.38€

Volante multifunções 3 raios em pele0I59

Código Técnico Pacote desportivo0P59

Pack Desportivo0P70    483.74€

Jantes em liga leve 16" com 5 raios dupl0R91     81.30€

Upholstery in leather black0S37

Código Técnico Linhas0S54

Capa dos espelhos na cor do tridion0V18

Tampa de serviço com fechadura0V32

2Mercedes-Benz Portugal Concessionário autorizado Mercedes-Benz Portugal, S.A.


