Kolejna zapowiedź nowego designu smarta

Informacja prasowa
20 lipca 2021 r.

Blisko 2 miesiące po publikacji pierwszych szkiców smart Automobile Co., Ltd.
przedstawia oficjalne zdjęcie prototypu w pełni elektrycznego,
kompaktowego SUV-a, którego światowa premiera odbędzie się podczas
targów motoryzacyjnych IAA MOBILITY w Monachium, na początku września
2021 r. Fotografia daje wstępne wyobrażenie na temat języka projektowania
nowego pokolenia modeli smarta. W progresywny sposób rozwija on
klasyczny design smarta i doskonale odzwierciedla rosnące aspiracje marki
w segmencie premium.

Nowy design nadwozia doskonale ucieleśnia aktualną transformację marki.

„Smart ewoluuje, staje się coraz bardziej premium i high-tech –
reprezentując wysoki poziom wyrafinowania i jakości” – tak Kai Sieber,
szef designu smarta w zespole prof. Gordena Wagenera, opisał jedną
z głównych zasad nowego języka projektowania. W widoku nowego modelu
z lotu ptaka dominuje szklany dach z charakterystycznymi akcentami.
Lakierowane słupki sprawiają, że dach wydaje się unosić nad nadwoziem.

„Harmonijne połączenie białego lakieru i złotych słupków dachowych daje
wysokiej jakości efekt i odpowiada za elegancki wygląd naszego
koncepcyjnego, elektrycznego SUV-a” – kontynuował Kai Sieber.

Równolegle do nowej interpretacji swojego designu smart pracuje nad
modelem sprzedaży i dystrybucji. „Smart narodził się z wizją dążenia do
najlepszych rozwiązań dla przyszłości mobilności” – powiedział Daniel
Lescow, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży, marketingu i obsługi
posprzedażnej smart Automobile Co., Ltd. „Za sprawą podejścia opartego na

danych smart nawiąże bezpośredni kontakt z nabywcami oraz fanami
i zaoferuje im przejrzystą, wygodną ścieżkę klienta – realizowaną za
pośrednictwem wielu kanałów. Korzystając z naszego wsparcia, nasi
przyszli partnerzy handlowi będą mogli jeszcze bardziej skoncentrować
się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń w ramach sprzedaży
i posprzedaży”.

Aktualnie smart dynamicznie wzmacnia swoją obecność na europejskim
rynku. „Cieszymy się, że udało nam się utworzyć filie na wszystkich
głównych europejskich rynkach” – powiedział Dirk Adelmann, dyrektor

generalny smart Europe GmbH. „Jesteśmy gotowi urzeczywistnić naszą
wizję przyszłości miejskiej mobilności”.
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Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i
Mercedes-Benz Vans, zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem
Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i
sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz usług. Ponadto, dzięki swoim
pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów
obejmuje markę Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i
Mercedes me, a także markę smart oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie
elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z największych producentów
osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów osobowych i
ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale
rozwija światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a
jednocześnie przygotowuje się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym
samym czasie, na trzech kontynentach, firma buduje globalną sieć produkcji akumulatorów.
Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania zrównoważone. Dla Mercedes-Benz
AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla wszystkich
interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w
ramach której firma bierze odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne
skutki swojej działalności biznesowej z uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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