PRISLISTA MY22
GÄLLER FR.O.M 8 MARS 2022

REK.CA PRISER

CO2 (WLTP)

FORDONSSKATT/ÅR

FORDONSSKATT/ÅR

(ÅR 1-3)

(ÅR 4->)

2.0 GME Turbo 200 hk AT8

164 g

9.128 kr

1.526 kr

494.000 kr

Sprint Plus

2.0 GME Turbo 200 hk AT8

164 g

9.128 kr

1.526 kr

509.000 kr

Giulia

Veloce

2.0 GME Turbo 280 hk AT8 Q4

182 g

11.504 kr

1.922 kr

569.000 kr

Giulia

Veloce Plus

2.0 GME Turbo 280 hk AT8 Q4

184 g

11.768 kr

1.966 kr

604.900 kr

MODELL

UTRUSTNINGSNIVÅ

MOTOR & DRIVLINA

Giulia

Sprint

Giulia

MODELL

UTRUSTNINGSNIVÅ

Giulia Quadrifoglio

REK.CA PRIS

CO2 (WLTP)

FORDONSSKATT/ÅR

FORDONSSKATT/ÅR

(ÅR 1-3)

(ÅR 4->)

2.9 V6 Bi-Turbo 510 hk AT8

228 g

17.576 kr

2.934 kr

869.000 kr

MOTOR & DRIVLINA

REK.CA PRIS

Giulia Quadrifoglio

Carbonio

2.9 V6 Bi-Turbo 510 hk AT8

228 g

17.576 kr

2.934 kr

928.000 kr

Giulia Quadrifoglio

Performante

2.9 V6 Bi-Turbo 510 hk AT8

228 g

17.576 kr

2.934 kr

993.000 kr

Giulia Quadrifoglio

Competizione

2.9 V6 Bi-Turbo 510 hk AT8

228 g

17.576 kr

2.934 kr

1.099.000 kr

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDUTRUSTNING

SPRINT PLUS

SPRINT
Exempel på standardutrutsning :

Exteriör
19" aluminiumfälgar ”Sport" svart/silver
Mörktonade rutor
Centrumkåpor monotona
V-grill svart
25w bi-xenon strålkastare
Dubbla ändrör
Front ”Veloce”
Interiör
Svart innertak
Växelpaddlar aluminium
Sportstolar ”Veloce”
Läderklädsel
Eljusterbara säten, 6-vägs
Gråa sömmar
Interiör belysning
Interiör med aluminium-inlägg
Läderratt ”Veloce”
Växelspaksknopp ”Veloce”
Instegslister krom
40/20/40 nedfällbara baksäten

Ersätter / utöver Sprint :

Komfort
Aut.avbländbar innerbackspegel
Aut.avbländbarar ytterbackspeglar
El-infällbara ytterbackspeglar
Regn- och skymmnings-sensor
Helljusassistans
Larm
Keyless entry & go
El-uppvärmda stolar fram
El-uppvärmd ratt
El-uppvärmda spolarmunstycken

Exteriör
Röda bromsok

Paket ADAS Plus
- Aktiv döda vinkeln assistans
- Traffic Jam Assist
- Intelligent Speed Control
- Highway Assist
- Lane Keep Assist
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Trötthetsvarnare

Förarassistans
Adaptiv farthållare
Filbytesvarnare
Dödavinkelnvarnare
Parkeringssensorer fram&bak
Backkamera
Autonom nödbroms
TPMS (däcktrycksövervakning)
Körprogramsväljare ”DNA”

Audio/ Infotainment
Alfa Connect 8.8" pekskärm med Navigation
Bluetooth
Carplay/Android auto - smartphone mirroring
Trådlös laddning smartphone
Alfa connect services
DAB - radio
7’’ TFT instrumentkluster
12v uttag bak
USB + aux armstöd
USB uttag-fram

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDUTRUSTNING

VELOCE PLUS

VELOCE
Exempel på standardutrutsning :

Ersätter / utöver Veloce :

Exteriör
19" aluminiumfälgar ”Sport" svart/silver
Mörktonade rutor
Centrumkåpor monotona
V-grill svart
Spegelkåpor svart högglans
Fönsterlister svart högglans
Front ”Veloce”
Bakre stötfångare ”Veloce”
35w bi-xenon med kurvljus&spolning
Dubbla ändrör
Bromsok röda

Komfort
Aut.avbländbar innerbackspegel
Aut.avbländbarar ytterbackspeglar
El-infällbara ytterbackspeglar
Klima-paket
Regn- och skymmnings-sensor
Helljusassistans
Larm
Keyless entry & go
El-uppvärmda spolarmunstycken
El-uppvärmda stolar fram
El-uppvärmd ratt

Interiör
Svart innertak
Växelpaddlar aluminium
Sportstolar ”Veloce”
Läderklädsel
Eljusterbara säten, 6-vägs
Gråa sömmar
Interiörbelysning
Interiör med aluminium-inlägg
Läderratt ”Veloce”
Växelspaksknopp ”Veloce”
Läderklädd intrumentbräda + dörrsidor
Instegslister krom
40/20/40 nedfällbara baksäten

Förarassistans
Adaptiv farthållare
Filbytesvarnare
Dödavinkelnvarnare
Parkeringssensorer fram&bak
Backkamera
Autonom nödbroms
TPMS (däcktrycksövervakning)
Differentialbroms
Körprogramsväljare ”DNA”

Exteriör
Panoramasoltak, öppningsbart
Paket ADAS Plus
- Aktiv döda vinkeln assistans
- Traffic Jam Assist
- Intelligent Speed Control
- Highway Assist
- Lane Keep Assist
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Trötthetsvarnare

Audio/ Infotainment
Harman kardon ljudsystem 900w
Alfa Connect 8.8" pekskärm med Navigation
Bluetooth
Carplay/android auto - smartphone mirroring
Trådlös laddning smartphone
Alfa connect services
DAB - radio
7’’ TFT instrumentkluster
12v uttag bak
USB + aux armstöd
USB uttag-fram

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGER
SOLID

VIT,ALFA (217)

RÖD, ALFA (414)

METALLIC

SVART, VULCANO (408)

BLÅ, MISANO (756)

GRÅ, MOONLIGHT (252/B)

BLÅ, ANODIZZATO (486)

MÖRKGRÅ , VESUVIO (035)

TRESKIKT

OCHER, LIPARI (437)

OCHER, LIPARI (645)

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

INTERIÖR

SPRINT

SVART INTERIÖR MED GRÅA SÖMMAR

SPORTSTOLAR ”VELOCE”
SVART LÄDERKLÄDSEL

SPORTSTOLAR ”VELOCE”
RÖD LÄDERKLÄDSEL

SPORTSTOLAR ”VELOCE”
SVART LÄDERKLÄDSEL

SPORTSTOLAR ”VELOCE”
RÖD LÄDERKLÄDSEL

VELOCE

SVART INTERIÖR MED GRÅA SÖMMAR
LÄDERKLÄDD INSTRUMENTBRÄDA

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄLGAR

SPRINT

19" ALUMINIUMFÄLGAR ”SPORT" SVART/SILVER

VELOCE

19" ALUMINIUMFÄLGAR ”SPORT" SVART/SILVER

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGMATRIS

SPRINT

UTRUSTNINGSNIVÅ

LACKTYP

SOLID

METALLIC

TRESKIKT

SPRINT PLUS

VELOCE

VELOCE PLUS

INTERIÖR

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

INTERIÖRSKOD

474

557

474

557

474

557

474

557

SÄTEN

Svart
Läderklädsel

Röd,
Läderklädsel

Svart
Läderklädsel

Röd,
Läderklädsel

Svart
Läderklädsel

Röd,
Läderklädsel

Svart
Läderklädsel

Röd,
Läderklädsel

SÄTESKOD

788

788

788

788

788

788

788

788

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

LACKKOD

217

Vit, Alfa

414

Röd, Alfa

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

408

Svart, Vulcano

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

252/B

Grå, Moonlight

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

-

-

-

-

486

Blå, Anodizzato

9.000 kr

-

9.000 kr

-

-

-

-

-

756

Blå Misano

035

Mörk Grå, Vesuvio

-

-

-

-

9.000 kr

-

9.000 kr

-

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

437

Ocher, Lipari

-

-

-

-

36.000 kr

-

36.000 kr

-

646

Grön, Montreal

-

-

-

-

-

-

-

-

645

Röd, Etna

-

-

-

-

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

- = Ej tillgängligt

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDUTRUSTNING

QUADRIFOGLIO
Exempel på standardutrutsning :
Exteriör
19" aluminiumfälgar,Svart ”Quadrfoglio”
Mörktonade rutor
Centrumkåpor monotona
V-grill svart
Spegelkåpor svart högglans
Fönsterlister svart högglans
35w bi-xenon med kurvljus & spolning
Mörka baklyktor ”Quadrifoglio”
Bromsok röda
Bakspoiler, kolfiber
Sidokjolar, kolfiber
Active Aereo front splitter, kolfiber
Motorhuv, kolfiber
Dekaler ”Quadrifoglio”, framskärm
Interiör
Svart innertak
Växelpaddlar aluminium
Sportstolar ”Veloce”
Läderklädsel
Eljusterbara säten, 6-vägs
Gråa sömmar
Interiör belysning
Quadrifoglio ratt (kolfiber/läder/alcantara)
Interiör med kolfiber-inlägg
Läderklädd intrumentbräda + dörrsidor
Instegslister krom
40/20/40 nedfällbara baksäten
Audio/ Infotainment
Harman kardon ljudsystem 900w
Alfa Connect 8.8" pekskärm med Navigation
Bluetooth
Carplay/android auto - smartphone mirroring
Trådlös laddning smartphone
Alfa connect services
DAB - radio
7’’ TFT instrument kluster
12v uttag bak
Traffic message channel pro
USB + aux armstöd
USB uttag-fram

Komfort
Aut.avbländbar innerbackspegel
Aut.avbländbarar ytterbackspeglar
El-infällbara ytterbackspeglar
Regn- och skymmnings-sensor
Helljusassistans
Larm
Keyless entry & go
El-uppvärmda spolarmunstycken
El-uppvärmda stolar fram
El-uppvärmd ratt
Förarassistans
Adaptiv farthållare
Filbytesvarnare
Dödavinkelnvarnare
Parkeringssensorer fram&bak
Backkamera
Autonom nödbroms
TPMS (däcktrycksövervakning)

Paket ADAS Plus
- Aktiv döda vinkeln assistans
- Traffic Jam Assist
- Intelligent Speed Control
- Highway Assist
- Lane Keep Assist
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Trötthetsvarnare
Prestanda
Körprogramsväljare ”DNA” med Race-läge
Alfa Active Suspension
Differentialbroms

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDUTRUSTNING

QUADRIFOGLIO

QUADRIFOGLIO

QUADRIFOGLIO

CARBONIO

PERFORMANTE

COMPETIZIONE

Ersätter / utöver Quadrifoglio Carbonio :

Ersätter / utöver Quadrifoglio Performante :

Ersätter / utöver Quadrifoglio :

EXTERIÖR
Kolfibertak,exponerat

PRESTANDA

PRESTANDA

Akrapovic avgassystem i titan med ändrör i kolfiber

Keramiska bromsar brembo

INTERIÖR
Skalstolar ”Sparco” med kolfiber (läder/alcantara)
Svart med grön/vita sömmar

(obs! ej eluppvärmda stolar)

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGER
SOLID

RÖD, ALFA (414)

METALLIC

SVART,VULCANO (408)

BLÅ, MISANO (756)

MÖRKGRÅ ,VESUVIO (035)

TRESKIKT

OCHER, LIPARI (437)

GRÖN, MONTREAL (646)

RÖD, ETNA (645)

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

INTERIÖR

QUADRIFOGLIO

SVART INTERIÖR MED GRÅA SÖMMAR
LÄDERKLÄDD INSTRUMENTBRÄDA

SPORTSTOLAR ”VELOCE” ,
SVART LÄDERKLÄDSEL

QUADRIFOGLIO

CARBONIO
QUADRIFOGLIO

PERFORMANTE
QUADRIFOGLIO

COMPETIZIONE
SVART INTERIÖR MED GRÅA SÖMMAR
LÄDERKLÄDD INSTRUMENTBRÄDA

SKALSTOLAR ” SPARCO” MED KOLFIBER
SVART, LÄDER / ALCANTARA MED VITA OCH GRÖNA SÖMMAR

(obs! ej eluppvärmda)

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄLGAR

QUADRIFOGLIO
*

Gäller även utrustningsnivå Carbonio, Performante och Competizione

19" ALUMINIUMFÄLGAR ”QUADRIFOGLIO " SVART

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
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FÄRGMATRIS

QUADRIFOGLIO

QUADRIFOGLIO
CARBONIO

QUADRIFOGLIO
PERFORMANTE

QUADRIFOGLIO
COMPETIZIONE

INTERIÖR

Svart
med gråa sömmar

Svart
med gråa sömmar

Svart
med gråa sömmar

Svart
med gråa sömmar

INTERIÖRSKOD

558

559

559

559

SÄTEN

Veloce-säten, svart ,läder
med gråa sömmar

Sparco-säten, svart , läder / alcantara
med vita och gröna sömmar

Sparco-säten, svart , läder / alcantara
med vita och gröna sömmar

Sparco-säten, svart , läder / alcantara
med vita och gröna sömmar

SÄTESKOD

788

60A

60A

60A

UTRUSTNINGSNIVÅ

LACKTYP

SOLID

METALLIC

TRESKIKT

LACKKOD

217

Vit, Alfa

-

-

-

-

414

Röd, Alfa

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

408

Svart, Vulcano

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

252/B

Grå, Moonlight

-

-

-

-

486

Blå, Anodizzato

756

Blå Misano

035

Mörk Grå, Vesuvio

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

437

Ocher, Lipari

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

646

Grön, Montreal

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

645

Röd, Etna

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

36.000 kr

-

-

-

-

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr

9.000 kr
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illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 mars 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 164 – 228 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är
illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och
färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista
skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

