C E N N I K

MY23

MY23

CENNIK WERSJI PODSTAWOWYCH – ROK PRODUKCJI 2023
SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

230 000,-

241 000,-

252 000,-

263 000,-

282 000,-

Rata miesięczna netto/m-c SMART RENTING

2715,-

3015,-

3105,-

3090,-

3415,-

SILNIK DIESEL / WERSJA

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

2.2 JTDM 210 KM Q4
automatyczna 8-biegowa
napęd 4x4 (AWD)

–

–

281 000,-

292 000,-

–

Rata miesięczna netto/m-c SMART RENTING

–

–

3400,-

3530,-

–

SILNIK BENZYNOWY / WERSJA
2.0 GME TURBO 280 KM Q4
automatyczna 8-biegowa
napęd 4x4 (AWD)

Ceny nie zawierają kosztów przygotowania samochodu i opłaty transportowej w wysokości 500 PLN brutto

Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem Smart Renting jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Podane raty dotyczą wyszczególnionych wersji samochodu Alfa Romeo w podanych cenach
katalogowych bez dodatkowo płatnych opcji w umowie na 36 miesięcy, z limitem 15 000 km rocznie, wpłata własna 0% ceny katalogowej. W podanej racie zawarte są usługa Assistance wraz z samochodem
zastępczym. Zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Szczegóły akcji są dostępne u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Niniejszy materiał nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Alfa Romeo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy i uwzględniają aktualnie obowiązujące rabaty. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie FCA Poland S.A. dla dealerów i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Do podanych cen doliczana
będzie opłata transportowa o wysokości 500 zł brutto. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności
uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które
wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności,
producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować ceny pojazdu ani też daty jego produkcji.
Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec
zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb
poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.
Data aktualizacji 02.01.2023.

2

WERSJA SPECJALNA COMPETIZIONE

MY23

Znakomite właściwoście jezdne i ponadczasowa stylistyka

Bezpieczeństwo i funkcjonalność:

Zaawansowana technologia:

• 12,3" wirtualny kokpit zegarów TFT
• 8,8" dotykowy ekran na desce rozdzielczej z nawigacją
fabryczną i mapą Europy
• Kamera cofania z liniami dynamicznymi, z przednimi
i tylnymi czujnikami parkowania
• Asystent awaryjnego hamowania z funkcją wykrywania
pieszych
• Tempomat adaptacyjny ACC
• System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający
pojazd FCW
• System bezkluczykowego dostępu do samochodu
Keyless Entry
• Czujnik deszczu i zmierzchu
• System Apple Carplay /Android Auto
• Ładowarka bezprzewodowa
• System audio Harman Kardon obejmujący 14 głośników
w tym subwoofer (900 watt)

• Moc: 280 KM
• Napęd: Q4 (AWD)
• Przyspieszenie (0-100 km/h): 5,2 s
• Prędkość maks.: 240 km/h
• 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów ZF
• Zawieszenie wielowahachowe: AlfaTM Multi Link
• Reflektory adaptacyjne z matrycą Full LED Matrix
z systemem do jazdy dziennej Day Running Light
• System automatycznego przełączania świateł drogowych
na mijania Low/High Beam System
• System Alfa DNA z 3 trybami jazdy
• Dynamic - Sport
• Normal - Komfort
• Advanced Efficiency - Ekonomia
• System zawieszenia dynamicznego AlfaTM Synaptic
Dynamic Control
•M
 echanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu - Limited
Slip Differential
•A
 luminiowe łopatki zmiany biegów w kolumnie kierownicy

Sportowe wnętrze:
• Fotele przednie sportowe elektrycznie sterowane
i podgrzewane, pokryte skórą czarną z czerwonymi
obszyciami i logo Competizione na przednich zagłówkach
• Deska rozdzielcza wykończona czarną skórą z czerwonymi
obszyciami
• Wykończenie wnętrza elementami z aluminium
• Czarne wnętrze
• Tylna kanapa dzielona z podłokietnikiem i funkcją Ski Pass
• Aluminiowe nakładki na pedały
• Skórzana podgrzewana kierownica z czerwonymi obszyciami
i przyciskami wielofunkcyjnymi
• Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa

Ponadczasowy design:
• 19” felgi aluminiowe
• Logo Competizione
• Czarne lusterka zewnętrzne składane i elektrycznie
regulowane
• Przedni grill Scudetto w ciemnym wykończeniu Black
• Sportowy przedni zderzak z poszerzonymi wlotami powietrza
• Aerodynamiczny tylny zderzak z dyfuzorem
• Tylne szyby przyciemniane
• Czerwone zaciski hamulców
• Zewnętrzne podświetlanie klamek drzwi
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WIZUALIZACJA WNĘTRZA
SUPER

• tapicerka materiałowa czarna Alfatex
• przednie siedzenia Komfort
• deska rozdzielcza wykończona miękkim tworzywem sztucznym
• 6-stopniowa manualna regulacja foteli przednich
• dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem i funkcją ski pass

MY23

SPRINT

• t apicerka materiałowa czarna Alfatex w połączeniu ze skórą
ekologiczną
• deska rozdzielcza wykończona miękkim tworzywem sztucznym
• 6-stopniowa manualna regulacja foteli przednich
• dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem i funkcją Ski Pass

TI

• t apicerka skórzana ekologiczna w kolorze czarnym
lub brązowym
• przednie siedzenia komfort, podgrzewane
• deska rozdzielcza wykończona miękkim tworzywem sztucznym
• podgrzewane koło kierownicy
• 6-stopniowa elektryczna regulacja foteli przednich
•w
 ykończenie wnętrza elementami z naturalnego drewna
w kolorze szarym
• dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem i funkcją ski pass

VELOCE

• tapicerka ze skóry naturalnej w kolorze czarnym
lub czerwonym
• przednie siedzenia sportowe, podgrzewane
• deska rozdzielcza wykończona miękkim tworzywem sztucznym
• podgrzewane koło kierownicy
• 6-stopniowa elektryczna regulacja foteli przednich
• elektryczna regulacja boczna foteli w części biodrowej
• wykończenie wnętrza elementami z aluminium
• dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem i funkcją ski pass
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MY23

W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
STYLISTYKA WNĘTRZA

KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

Aluminiowe nakładki na pedały (bez podnóżka kierowcy)

4CS











Gałka automatycznej skrzyni biegów obszyta skórą

1D8











Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą

321











System audio Harman Kardon obejmujący 14 głośników w tym subwoofer

4JF

–

–

–

–



Deska rozdzielcza / środkowy podłokietnik / wewnętrzne panele drzwi
obszyte skórą

4H0

–

–

–

–



12,3" wirtualny cyfrowy wyświetlacz zegarów TFT

3KJ











Logo Competizione na przednich zagłówkach

AX1

–

–

–

–



Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo

79U











Maty podłogowe (przód/tył)

396











Podsufitka w kolorze czarnym

03V











Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi

LCA











Ciemne podwójne końcówki rury wydechowej

5FE











Ciemne wykończenie kołpaczków pomiędzy śrubami

6YL











Przedni sportowy zderzak

3YM











Tylny zderzak z dyfuzorem

6DZ

–

–

–





Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie

400

–

7 500

7 500

7 500

7 500

Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu

19W











Logo wersji „TI” w kolorze srebrnym

2JK

–

–



–

–

Logo/ badge dla wersji Veloce

XF3

–

–

–



–

Logo/ badge dla wersji specjalnej Competizione

MVM

–

–

–

–



Obudowa lusterek w kolorze czarnym

–











Obramowania szyb w kolorze czarnym

–







–

–

MMR

–

–

–





Przedni grill w kolorze srebrnym

–



–



–

–

Przedni grill w kolorze ciemnym

MFF

–



–





Szyby tylne, boczne przyciemnione

070

–

2 000

–

2 000



–











Zaciski hamulców czerwone lakierowane

4TA

1 600

1 600

1 600

1 600



Zewnętrzne podświetlenie klamek drzwi

83Z











Wykończenie wnętrza w aluminium

156

–

–

–





Wykończenie wnętrza w drewnie - Szary Dąb

155

–

–



–

–

NADWOZIE & STYL

Obramowania szyb w kolorze czarnym lakierowanym

Tylne światła w technologii LED

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie
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MY23

W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
PAKIETY

KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

Pakiet Asystent Kierowcy Plus
• LAS: System utrzymania pasa ruchu
• SJB: System rozpoznawania znaków drogowych
• 41X: System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy
• 412: System kontroli prędkości - Intelligent Speed Control
• SJA: System asystenta ruchu na autostradzie - Highway Assist Sytem (HAS)
• 0YN: System asystenta ruchu w korku - Traffic Jam Assist
• 0YP: Aktywny czujnik martwego pola

19K

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Pakiet Asystent Kierowcy Base
• XAN: System monitorowania martwego pola
• 64L: Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne

8UG

3 000









Pakiet Premium
• 4H0: Deska rozdzielcza obszyta skórą
• 4JF: System audio obejmujący 14 głośników w tym subwoofer
- 900 Watt wzmacniacz
- 13 głośników (4x165-mm, 50 Watt, 5 x 80-mm 25 Watt, 4x25-mm 20 Watt)
- subwoofer 180 mm x 250 mm, 50 Watt

32C

–

–

–

13 000



Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie

PAKIET PREMIUM
• deska rozdzielcza obszyta skórą
• system audio obejmujący 14 głośników
w tym subwoofer
- 900 Watt wzmacniacz
- 13 głośników (4x165-mm, 50 Watt,
5 x 80-mm 25 Watt, 4x25-mm 20 Watt)
- subwoofer 180 mm x 250 mm, 50 Watt

PAKIET ASYSTENT KIEROWCY PLUS
• system utrzymania pasa ruchu
• system rozpoznawania znaków drogowych
• system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy
• system kontroli prędkości - Intelligent Speed Control
• system asystenta ruchu na autostradzie - Highway Assist
Sytem (HAS)
• system asystenta ruchu w korku - Traffic Jam Assist
• aktywny czujnik martwego pola
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MY23

W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
BEZPIECZEŃSTWO

KOD

6 poduszek powietrznych

510



Automatyczne włączanie drogowych świateł z czujnikiem zmierzchu

051



Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach

365

Czujnik informujący o zapięciu pasów bezpieczeństwa

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

























189











Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera

4DK











Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne

64L

–









Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu - Limited Slip Differential

939

–

–

–





Reflektory adaptacyjne z matrycą Full LED Matrix z systemem do jazdy
dziennej Day Running Light

3KL











System ASR

015











System hamowania Autonomous Emergency Brake

55B











System kontroli trakcji (ESC)

392











System monitorowania martwego pola

XAN

–









System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning)

LA1











Uchwyty Isofix

631











Zamek centralny sterowany pilotem

57E













Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie
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SYSTEM Y BEZPIE C ZEŃ ST WA
SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA
System ten wykorzystuje kamerę zamontowaną na
tylnym zderzaku oraz przednie i tylne czujniki do
powiadamiania o przeszkodach na torze jazdy. Wskaźniki
audiowizualne i dynamiczna siatka na wyświetlaczu
ułatwiają uniknięcie stłuczek parkingowych.

AKTYWNY SYSTEM UTRZYMANIA PASA RUCHU

MY23

System wspomagania utrzymania pasa ruchu powiadamia
kierowce o zjeżdżaniu z pasa ruchu i wykonuje działanie
korygujące, aby ułatwić przywrócenie toru jazdy i powrót
na właściwy pas jezdni.

AKTYWNE MONITOROWANIE MARTWEGO POLA
Aktywny system monitorowania martwego pola stale
obserwuje niewidoczny obszar po obu stronach pojazdu,
powiadamiając kierowcę, gdyby wjeżdżał on na pas, który
jest zajęty. Oprócz powiadomienia system umożliwia także
korektę toru jazdy w celu uniknięcia kolizji z pojazdem
w martwym polu.

SYSTEM OSTRZEGANIA O KOLIZJI Z PRZODU
Z AUTONOMICZNYM HAMOWANIEM AWARYJNYM
System autonomicznego hamowania awaryjnego ostrzega
kierowcę za pomocą informacji wizualnej i dźwięku, gdy istnieje
ryzyko kolizji czołowej. Jeżeli kierowca nie reaguje, a ryzyko
kolizji nadal występuje, pojazd hamuje automatycznie,
aż do całkowitego zatrzymania.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
Model Giulia wyposażono w zaawansowany system
rozpoznawania znaków drogowych i inteligentny system
sugerowania prędkości jazdy, który powiadamia kierowcę
o zmianie ograniczenia prędkości. Jeżeli tempomat adaptacyjny
będzie aktywny, prędkość będzie się zmieniać automatycznie
po dotknięciu elementów sterujących na kierownicy.
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MY23

W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
KOMFORT & FUNKCJONALNOŚĆ

KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

2 tylne porty USB (1 typu A i 1 typu C)

83X











6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego kierowcy

JVB





–

–

–

6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego pasażera

JWB





–

–

–

6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawień

136

–

P







6-stopniowa elektryczna regulacja fotela pasażera

CDE

–

P







Air Quality System

384











Alarm fabryczny

8G2

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

Automatyczne włączanie świateł mijania

JKJ











Centralny tunel z 1 portem USB

RS3











Czujnik deszczu

347











Czujniki parkowania przednie i tylne

508











Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie kierowcy

50X











Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej kierowcy

7XF

–

P

–





Fotele przednie podgrzewane

452

–

P







Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej

823











Izolacja NVH (Noise-Vibration - Harshness)

7H6











Kamera cofania tylna z liniami dynamicznymi

316











Klapa tylna sterowana pilotem

XCR











Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa

HAF











Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

410











Ładowarka bezprzewodowa

RFX











Łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów dla
skrzyni automatycznej

4WE

–



–





3-ci tylny zagłówek

543











Zaczepy w bagażniku do siatki przytrzymującej bagaże

734

–

–







Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe (przednie 330x28, tylne 320x22)

44B











Dzielona tylna kanapa w proporcji 40/20/40

195











Przedni port USB pod panelem klimatyzacji automatycznej

RSX











Mocniejszy akumulator

129











Nawiew na tylny rząd siedzeń

693











Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy

110

–









Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie
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W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
KOMFORT & FUNKCJONALNOŚĆ

KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

Podgrzewane koło kierownicy

NHS

–

P







Podgrzewane składane lusterka zewnętrzne boczne

GTD











–











845











–











System Keyless Entry - bezkluczykowe otwarcie
przednich drzwi

GX4











System Start & Stop

5DE











System Alfa™ DNA z wyborem stylu jazdy
• Dynamic - tryb jazdy sportowej
• Normal - tryb jazdy komfortowy
• Advanced Efficiency - tryb jazdy najbardziej ekonomiczny

18Q











System zawieszenia dynamicznego Alfa™ Active Suspension
(SDC - Synaptic Dynamic Control)

SDD

–

–

–

–



Światła tylne w technologii LED

LCB

–

–

–

–



Tempomat

NH3











Regulacja manualna kierownicy na wysokość i głębokość
Schowki przednie (cup holdery) w konsoli środkowej

MY23

Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie

Selektor Alfa™ DNA służy do wybierania trybu jazdy zgodnie
z upodobaniami kierowcy i trybami jazdy:
Dynamic, Natural lub Advanced efficiency.

DYNAMIC

NATURAL

ADVANCED EFFICIENCY

W tym trybie przepustnica reaguje ostrzej,
układ kierowniczy jest bardziej bezpośredni,
hamulce działają bardziej zdecydowanie,
a charakterystyka przekładni zapewnia
więcej sportowych doznań i radości z jazdy.

Ustawienie zapewniające idealną równowagę
między wydajnością i komfortem podczas
codziennej jazdy.

Ustawienie do minimum ograniczające
zużycie paliwa i emisję spalin.
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W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

Radio Uconnect Nav z nawigacją fabryczną i z wyświetlaczem dotykowym
o przekątnej 8.8" (Radio, 3D Sat-Nav, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

9YP











System DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych

RS9











System Audio U-Connect obejmujący 8 głośników

RCH











Mapa do nawigacji fabrycznej

8TW











Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy

5BH











System Carplay/Android Auto

8EW











U-Connect Services (Embedded Connectivity), aplikacja My Alfa

RTK











U-Connect Services (Embedded Connectivity), wbudowany moduł zarządzający
aplikacją My Alfa

RDG











MY23

MULTIMEDIA

WIRTUALNY KOKPIT ZEGARÓW 12,3’’ TFT
Dzięki 12,3-calowemu wyświetlaczowi TFT masz wszystko pod kontrolą. Duży ekran daje Ci pełną kontrolę: szybko i łatwo znajdziesz wszystkie
istotne informacje dotyczące jazdy, ostrzeżenia i powiadomienia z systemów, bez odwracania wzroku od drogi.

FELGI & OGUMIENIE

KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

17" Felgi aluminiowe Luxury Design Silver - opony letnie
Klasy A (No Runflat)

1MH



–

–

–

–

18" Felgi aluminiowe Sport Dark - opony letnie
Klasy A (No Runflat)

3CO

–





–

–

19" Felgi aluminiowe Sport Design Dark Glossy - opony letnie
o różnym rozmiarze Klasy B (Runflat)

3CX

–

6 000

6 000





Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie

Kod opcji
1MH

Kod opcji
3CO

Kod opcji
3CX
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W YB RANE ELEME N T Y WYPOSAŻ EN I A
KOLORY NADWOZIA

KOD

SUPER

SPRINT

TI

VELOCE

COMPETIZIONE

Lakier niemetalizowany czerwony - Alfa Red

5CA











Lakier niemetalizowany biały - Alfa White

5B2

2 000

2 000

2 000

2 000

-

Lakier metalizowany biały - Moonlight Pearl

61Q

4 400

4 400

4 400

–

–

Lakier metalizowany czarny - Vulcano Black

58B

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

Lakier metalizowany szary - Vesuvio Grey

5CE

4 400

4 400

4 400

4 400

–

Lakier metalizowany niebieski - Misano Blue

5DS

–

–

–

4 400

4 400

Lakier matowy szary - Moonlight Pearl Matt

9K1

–

–

–

–

5 400

Lakier perłowy czerwony - Etna Red

5ZW

–

–

–

15 000

–

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł z VAT / ■ wyposażenie standardowe / – wyposażenie niedostępne / P wyposażenie dostępne w pakiecie

LAKIER PERŁA PREMIUM

645
CZERWONY TRÓJWARSTOWY - ETNA RED

LAKIER MATOWY

625
SZARY - MOONLIGHT PEARL MATT

LAKIER PASTELOWY

414
CZERWONY – ALFA RED

217
BIAŁY – ALFA WHITE

LAKIER METALIZOWANY

252
BIAŁY - MOONLIGHT PEARL

035
SZARY - VESUVIO GREY

408
CZARNY - VULCANO BLACK

756
NIEBIESKI - MISANO BLUE
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ALFA ROME O GIU L IA
GWARANCJA 5 LAT / 200.000 KM
Wszystkie modele Alfa Romeo, są oferowane z 5-cio letnią gwarancją z limitem do 200.000 km.
5 lat spokoju, bez dodatkowych kosztów.

SYMFONIA MECHANIKI I EMOCJI

MY23

Alfa Romeo Giulia łączy styl, moc i innowacyjność, a dzięki zastosowaniu
opatentowanych technologii i lekkich materiałów zapewnia wyjątkową
i nieporównywalną z niczym innym przyjemność z jazdy.
Dane z systemów Q4 i układu hamulcowego IBS są przetwarzane
w czasie rzeczywistym przez układ Chassis Domain Control.
Wykonany w całości z aluminium układ zawieszenia Alfa™ Link pozwala
na dynamiczną jazdę, a jednocześnie zapewnia doskonałe prowadzenie.

PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY TO NIE KWESTIA WYBORU
Optymalny rozkład masy 50/50 osiągnięto dzięki szerokiemu zastosowaniu bardzo
lekkich materiałów, takich jak aluminium i włókno węglowe oraz wysokiej jakości
produkcji. Wynikiem tych bezkompromisowych decyzji jest doskonałe prowadzenie
i jedyne w swoim rodzaju wrażenia z jazdy.
Wał napędowy z włókna węglowego, wywodzący się bezpośrednio ze świata wyścigów,
to standardowe rozwiązanie we wszystkich modelach, który bezpośrednio wpływa
na niską masę całkowitą samochodu i doskonałą reakcję silnika na wciskanie pedału
przyspieszenia.
Układ kierowniczy modelu Alfa Romeo Giulia jest najbardziej bezpośredni w tej kategorii
samochodów i charakteryzuje się dużą szybkością powrotu do położenia środkowego.

TECHNOLOGIA BRAKE BY WIRE
Giulia jest jedynym samochodem w swoim segmencie wyposażonym
w przełomowy system „brake by wire” (IBS), dzięki któremu innowacja i osiągi,
mechanika i elektronika wspólnie zapewniają większą czułość i wyczucie układu
hamulcowego co sprawia, że pojazd jest bardziej przewidywalny, łatwiejszy w
prowadzeniu i zapewnia hamowanie bez drgań
i krótszą drogę hamowania.

ALFA ACTIVE SUSPENSION
System ten stale steruje tłumieniem zawieszeń poprzez siłownik zamontowany w każdym
amortyzatorze. Dzięki temu można dostosowywać kalibrację amortyzatorów do warunków
nawierzchni drogowej i do warunków dynamicznych samochodu, poprawiając komfort
i trzymanie się drogi.

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 8,8”
Nowy wyświetlacz dotykowy 8,8” jest intuicyjny w obsłudze
charakteryzuje się bardzo szybką reakcją. Wystarczy kilka
prostych ruchów, aby odpowiednio rozmieścić aplikacje i widżety.
Ulepszony pod każdym względem duży ekran dotykowy ułatwia
wyświetlanie map, kontaktów i informacji o działaniu samochodu.
• Interaktywne widżety,
• Wyświetlanie map na pełnym ekranie,
• Zarządzanie osiągami pojazdu,
• Ulepszony interfejs i bardziej intuicyjna obsługa.
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DANE T EC H N IC ZN E
BENZYNOWY
2.0 TURBO 280 KM AT8 Q4

DIESEL
2.2 JTDM 210 KM AT8 Q4

Liczba miejsc

5

5

Liczba drzwi

4

4

4 643 / 2 024

4 643/2 024

Wysokość (mm)

1 450

1 450

Rozstaw osi (mm)

2 820

2 820

Pojemność bagażnika (dm3)/po złożeniu tylnej kanapy

480

480

Liczba cylindrów, układ

4L

4L

1 995

2 143

206 (280) @ 5 250

155 (210) @ 3 500

400 Nm (41 kgm) @ 2 250

470 Nm (48 kgm) @ 1 750

standard

standard

AWD - napęd 4x4 (Q4)

AWD - napęd 4x4 (Q4)

AT8 - automatyczna skrzynia
8

AT8 - automatyczna skrzynia
8

R17"

R19"

SILNIK

Długość/szerokość (mm) (bez lusterek zewn)

Pojemność (cm3)
Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min.

MY23

Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min.
System Start&Stop
Napęd
Skrzynia biegów
Liczba biegów
Rozmiar opon
Wspomaganie
Zawieszenie przednie

Zębnik z listwą zębatą ze wspomaganiem elektrycznym
Alfa Link™

Alfa Link™

Alfa Multi Link™

Alfa Multi Link™

Hamulce tarczowe przednie (mm)

330

330

Hamulce tarczowe tylne (mm)

320

320

Zbiornik paliwa (l)

58

52

1 530

1 540

Prędkość maksymalna (km/h)

240

235

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

5,2

6,8

Cykl średni l/100km

7,7

5,5

Emisja CO2 (g/km) - Cykl mieszany

175

145

E6D .4

E6D .4

Zawieszenie tylne

Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, zbiornikiem paliwa
napełnionym w 90 % i bez opcji) (kg)

Klasa środowiskowa

Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem Smart Renting jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Podane raty dotyczą wyszczególnionych wersji samochodu Alfa Romeo w podanych cenach
katalogowych bez dodatkowo płatnych opcji w umowie na 36 miesięcy, z limitem 15 000 km rocznie, wpłata własna 0% ceny katalogowej. W podanej racie zawarte są usługa Assistance wraz z samochodem
zastępczym. Zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Szczegóły akcji są dostępne u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Niniejszy materiał nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Alfa Romeo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy i uwzględniają aktualnie obowiązujące rabaty. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie FCA Poland S.A. dla dealerów i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Do podanych cen doliczana
będzie opłata transportowa o wysokości 500 zł brutto. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności
uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które
wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności,
producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować ceny pojazdu ani też daty jego produkcji.
Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec
zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb
poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.
Data aktualizacji 02.01.2023.
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