ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН

Тип
Максимальна потужність, к.с. при об / хв
Максимальний крутний момент, Nm при об / хв
Робочий об'єм, см3
Трансмісія
Привід
Тип палива

2.0 GME T4
280 / (5 250)
400 / (2 250)
1 995
Автоматична КПП - 8-и ступінчаста
Повний
Бензин

РОЗМІРИ І ВАГА

Довжина / ширина / висота, мм
Колісна база, мм
Маса транспортного засобу в спорядженому стані, кг
Обсяг багажника, л

4 643 / 1 860 / 1 450
2 820
1 429
480

ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Максимальна швидкість (км / год)
Розгін 0 - 100 км/год, с

240
5,2

ВИТРАТИ ПАЛИВА

Місто, л/100км*
Траса, л/100км*
Змішаний, л/100км*
Об’єм паливного баку
Країна виробник

8,9
4,9
6,4
58 л
Італія

11.05.2019

Вартість стандартного обладнання моделі 2017р. з ПДВ*

1 346 000 грн

Спеціальна вартість стандартного обладнання моделі 2017р. з ПДВ*

1 215 000 грн

*Пропозиція діє на авто в наявності, до 31.05.2019р

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
Бензиновий двигун 2,0 280 к.с., версія Veloce (620.DA1.0)

ЕКСТЕР'ЄР
Легкосплавні колісні диски R18 + Без запасного колеса, ремкомплект FIX & GO

4WQ

389

S
S
S
S
S

989

S
S
S
S
S

Хромовані роздільні дві вихлопні труби
Спеціальний спортивний передній та задній бампер
Гальмівні супорти пофарбовані в чорний колір
Спеціальний передній тримач під номерний знак

ІНТЕР'ЄР
Спортивне сидіння з шкіряною оббивкою + підігрів передніх сидінь
Спортивне рульове колесо, з кнопкою запуска двигуна та з клавішами управління
Передній підлокітник з відділенням для речей
Електричне стояночне гальмо
Набір для курця (попільничка і прикурювач)

ОБЛАДНАННЯ
Бі-ксенонові фари 25W + Автоматичне ввімкнення денних ходових вогнів (DRL)
Автоматична активація фар (датчик світла) + активація склоочисників (датчик дощу)
Тягова система повного приводу Q4 AWD + Система Alfa DNA™
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника
Система Start&Stop
Адаптація для країн з холодним кліматом

129

Круїз контроль / обмежувач швидкості руху

Автоматичний двозонний клімат - контроль
Цифрова РК-панель приладів TFT з кольоровим дисплеєм 7"

Аудіо Alfa™ Connect: 6,5'' кольоровий широкий екран (радіо, Mp3, aux-in, Bluetooth®)
Пакет «Driver Assistance Pack»: Камера заднього виду + Передні та задні датчики парковки

6UN

Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом складування та обігрівом
Спортивні накладки на педалі

Підігрів форсунок склоочисника + Підігрів керма
Тоновані задні вікна

070

Сидіння водія з електричним регулюванням в 6 напрямках (з пам'яттю)
Сидіння переднього пасажира з електричним регулюванням в 6 напрямках
2-секційне заднє сидіння, спинки складаються в пропорції 40/20/40
Пакет CONVENIENCE включає в себе такі опції:
Сонцезахисний козирок з дзеркалом для водія + Зовнішні ручки дверей з підсвіткою
Система без ключового доступу Passive Entry (передні двері)
Додаткове місця для зберігання речей на передній панелі

8MK

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

БЕЗПЕКА
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира

S
S
S
S
S
S

Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира
Захисні бокові шторки для захисту голови при бічному ударі

Система попередження про лобове зіткнення (FCW)
Система курсової стійкості автомобіля (ESC) + Система контролю за смугою руху (LDW)
Система автономного екстреного гальмування (AEB) + Інтегрована гальмівна система (IBS)

ДОДАТКОВЕ УСТАТКУВАННЯ ТА ПАКЕТИ
Забарвлення кузова фарбою металік червоного кольору BORDEAUX (код 093)

5DP

36 800** грн
0* грн

Пакет LUSSO VELOCE включає в себе такі опції:
Grey Oak: натуральне дерево, вставка на передній панелі
Сидіння з шкіряною оббивкою EXTRA серії (485) + підігрів передніх сидінь
Шкіряна обшивка приладової панелі, дверних панелей та центрального підлокітника
Рульове колесо EXTRA серії + кнопка запуску двигуна на рульовому колесі
Сидіння водія з електричним регулюванням в 8 напрямках (з пам'яттю)
Сидіння переднього пасажира з електричним регулюванням в 8 напрямках

9KV

100 000** грн

S - стандартне обладнання, О/грн – опція.

Гарантія на автомобіль – 2 роки, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км або 1 раз на рік.

* - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату
пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.
** Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 05 березня 2019 (згідно курсу НБУ: 1 євро = 32,24 гривень). 1) ТОВ «АВТОТОРІНО» зберігає за собою право без
попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля
визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію
просимо звертатися до офіційного дилерського центру Alfa Romeo.

Забарвлення кузова фарбою металік червоного кольору BORDEAUX (код 093)

Спортивне сидіння з шкіряною оббивкою (код 485)

