PRISLISTA GÄLLER FR.O.M 20 SEPTEMBER 2022 OCH ENDAST LAGERBILAR

REK.CA PRISER

CO2
(WLTP)

FORDONSSKATT/ÅR
(ÅR 1-3)

FORDONSSKATT/ÅR
(ÅR 4->)

1.5 HYBRID 130HK 7-VXL TCT FWD

139 g

7.558 KR

976 KR

499.000 KR

1.5 HYBRID 160 HK VGT 7-VXL TCT FWD

142 g

7.954 KR

1.042 KR

524.000 KR

MODELL

UTRUSTNINGSNIVÅ

MOTOR & DRIVLINA

TONALE

EDIZIONE SPECIALE

TONALE

EDIZIONE SPECIALE

REK.CA PRIS

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDUTRUSTNING

EDIZIONE SPECIALE

EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUTSNING :

EXTERIÖRSTIL

INTERIÖRSTIL

KOMFORT

20” lättmetallfälgar

Intrumentpanel med Ambient light

Automatisk klimatanläggning, två-zon

Speciale-dekaler på framskärm

Pedaler i alluminium

Keyless Go Entry

Bodykit i blanksvart Dark Miron

Instegsljus på fram- och bakdörrar

Elmanövrerad baklucka

Frontinsatser i matt Dark Miron

Taklampa med LED-belysning

Elmanövrerad svankstöd på förarsäte, 4-vägs

Spegelkåpor, blanksvarta med "tricolor” dekal

Sportstolar ”Veloce”

Eluppvärmda sidobackspeglar

Mörktonade rutor

Alcantara/Soft Touch-klädsel

Eluppvärmd ratt

Röda bromsok, Brembo

Golvmattor

Eluppvämda stolar,fram

Fönsterlister i blanksvart

Läderklädd sportratt med mediakontroller

Fällbart baksäte 60/40

Bakspoiler i karossfärg

Växelpaddlar i alluminium

12V eluttag
Automatisk avbländbar innerbackspegel
Bakre armstöd med genomgående lastlucka

INFOTAINMENT
Mediasystem 10,25" pekskärm med Navigation
Trådlös Apple Car Play / Android Auto
6 högtalare
USB Typ A + C-uttag

Förardisplay 12,3” Full-TFT
Bluetooth och röstkommandon
Trådlös smartphoneladdare

FÖRARASSISTANS

SÄKERHET

Full-LED Matrix strålkastare

6 Airbags

Alfa DNA körprogramsväljare

Kollisionsvarnare med autobroms (VRU)

Helljusassistans med skymningssensor

Trötthetsvarnare

Elektronisk parkeringsbroms

Filhållningsassistans

Adaptiv farhållare

Hastighetsbegränsare

Regnsensor

Intelligent hastighetsassistans (ISA)

Backkamera med dynamiska rutnät

Däckreparationssats

Parkeringssensorer fram och bak

Trafikskyltigenkänning
TPMS (däcktrycksövervakning)
Telematic Box (E-Call)

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. 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

METALLIC

BLÅ MISANO

MÖRKGRÅ VESUVIO

TRESKIKT

GRÖN MONTREAL
Färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga Alfa Romeo-återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder

INTERIÖR

EDIZIONE SPECIALE
1.5 HYBRID 130 HK
1.5 HYBRID 160 HK VGT

SVART MED RÖDA SÖMMAR
INSTRUMENTPANEL MED DELVIS ALCANTARA KLÄDSEL

SPORTSTOLAR ”VELOCE”
SVART MED RÖTT INLÄGG
ALCANTARA/SOFT-TOUCH KLÄDSEL

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄLGAR

EDIZIONE SPECIALE
1.5 HYBRID 130 HK

20" LÄTTMETALLFÄLGAR, ”PROTOTIPO” , GRAFITGRÅ

EDIZIONE SPECIALE
1.5 HYBRID 160 HK VGT

20" LÄTTMETALLFÄLGAR, ”EVOLUZIONE” , BLANKSVART/GRÅ

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGMATRIS

UTRUSTNINGSNIVÅ

INTERIÖR

INTERIÖRSKOD

EDIZIONE SPECIALE

SVART MED RÖTT INLÄGG OCH ALCANTARA

783
SPORTSTOLAR ”VELOCE”

SÄTEN

SVART MED RÖTT INLÄGG
ALCANTARA/SOFT-TOUCH KLÄDSEL

LACKTYP

LACKKOD

SOLID

414

RÖD, ALFA

756

BLÅ, MISANO

9.000 KR

851

MÖRKGRÅ, VESUVIO

9.000 KR

398

GRÖN, MONTREAL

19.000 KR

0 KR

METALLIC

TRESKIKT

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

TEKNISK SPECIFIKATION
1.5 HYBRID 130 HK

1.5 HYBRID 160 HK VGT

MILD HYBRID / BENSIN , TURBO

MILD HYBRID / BENSIN , VARIABLE GEOMETRY TURBINE

MOTOR
TYP
ANTAL CYLINDRAR
CYLINDERVOLYM (cm3)
MOTOREFFEKT,MAX (hk)
HYBRIDMOTOREFFEKT (kW/hk)
VRIDMOMENT, MAX (Nm)
BRÄNSLE

4

4

1469

1469

130

160

15/20

15/20

240

240

BENSIN

BENSIN

AUTOMAT, DUBBELKOPPLINGSLÅDA

AUTOMAT, DUBBELKOPPLINGSLÅDA

VÄXELLÅDA
TYP
ANTAL VÄXLAR
DRIVNING

7

7

FRAMHJULSDRIFT

FRAMHJULSDRIFT

LITHIUM-ION

LITHIUM-ION

BATTERI
BATTERITYP
TOTAL SPÄNNING (volt)
BATTERIVIKT (KG)

48

48

13,5

13,5

MÅTT OCH VIKTER

LÄNGD (mm)

4528

4528

BREDD (mm)

2082

2082

HÖJD (mm)
TOTALVIKT / TJÄNSTEVIKT (kg)
MAX SLÄPVAGNSVIKT (kg)

1601

1601

1600 / 1525

1600 / 1525

1500

1500

PRESTANDA OCH FÖRBRUKNING
ACCELERATION 0-100 KM/H (s)

9,6

8,8

TOPPFART (km/h)

200

210

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD,WLTP (l / 100 km)

6,1

6,3

KOLDIOXIDUTSLÄPP, CO2,WLTP (g/km)

139

142

EURO6D_FINAL

EURO6D_FINAL

235/40

235/40

20”

20”

500 / 1,550

500 / 1,550

MILJÖKLASS

HJUL
DÄCKDIMENSION
FÄLG

BAGAGEUTRYMME
BAKSÄTE UPPFÄLLT / NEDFÄLLT (LITER)

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

Villkor:Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna
prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 20 september 2022 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 139 – 142 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 och slutförsäljning. 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 Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Preliminär leverans sker under
kvartal 3 och/eller kvartal 4 2022. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

