K I E R O W C A W C E N T R U M U WA G I

C Z ŁO W I E K A I M A S Z Y N Ę ,
P O W I N N A Ł Ą C Z Y Ć PA S J A
Samochód w całości zaprojektowany dla kierowcy — pełna integracja człowieka z maszyną. Dla tych, którzy
ponad wszystko cenią sportowy duch i czerpią emocje z jazdy. Nowa Giulietta: symbol nowej ery w dziejach marki
Alfa Romeo.
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E M O C J E Z J A Z DY

KIERUJ
SIĘ INSTYNKTEM
Giulietta: pełna siły, bezpieczna, gotowa do drogi.
Zwinna. Zawieszenie McPherson z przodu i zawieszenie wielowahaczowe z tyłu zapewniają sportowe
wrażenia z jazdy i komfort użytkowania.
Fun to drive. Aktywna przekładnia kierownicza Dual Pinion z dwoma zębnikami zapewnia bezpośredni
kontakt z drogą.
Intensywna. 6 biegowa manualna lub automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT pozwala na szybszą i
prostszą zmianę biegów, by czerpać z pełnej mocy silnika.
Elastyczna. System AlfaTM DNA oferuje trzy różne ustawienia dynamiki pojazdu, dopasowane do stylu
kierowcy i warunków na drodze.
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O D WA Ż N Y S T Y L

W Y S TA R C Z Y
JEDNO SPOJRZENIE,
BY JĄ ROZPOZNAĆ
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Mocne akcenty odważnego stylu.
Jak każda Alfa Romeo, Giulietta lubi zwracać na siebie uwagę wyróżniającym się stylem. Nowy, przedni grill o
strukturze plastra miodu znakomicie podkreśla charakterystyczny motyw trilobo. Ciemna oprawa reflektorów
uzupełnia zdecydowany przód samochodu, przyciągając spojrzenia. Nowoczesne i unikalne tylne światła w
technologii LED jeszcze bardziej podkreślają, że Alfa Giulietta została stworzona, by dominować na drodze i
dostarczać wiele przyjemności.

7

S P O RTO W E W N Ę T R Z E

ENERGIA
P ŁY N Ą C A Z W N Ę T R Z A
Optymalna ergonomia i włoski design. We wnętrzu Giulietty kierowca znajduje się w centrum uwagi,
dla którego zaprojektowano każdy, najdrobniejszy szczegół. Czarne elementy wykończeniowe na
bocznych drzwiach, konsoli środkowej oraz nowe wzory tapicerki wykonane z tkaniny lub Alcantary®,
czy też eleganckiej skóry, jeszcze bardziej zachęcają, by zająć miejsce za kierownicą. Ciche i
komfortowe wnętrze jest jak oko cyklonu.
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A D A P TA C YJ N A J A Z D A

1.4 TB
120 KM
Rodzaj paliwa

1.6 JTDM
120 KM MT/TCT

2.0 JTDM
150 KM

2.0 JTDM
175 KM TCT

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Diesel

Diesel

Diesel

6-cio biegowa,
manualna

6-cio biegowa, automatyczna TCT

6-cio biegowa, automatyczna TCT

6-cio biegowa, automatyczna TCT

6-cio biegowa,
manualna

6-cio biegowa, automatyczna TCT

4, w linii

4, w linii

4, w linii

4, w linii

4, w linii

4, w linii

4, w linii

1368

1368

1368

1742

1598

1956

1956

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

88 (120) 5000

110 (150) 5500

125 (170) 5500

177 (240) 5750

88 (120) 3750

110 (150) 4500

128,5 (175) 3750

Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE)
przy obr./min. (DYNAMIC)

215-2500

250-2500

250-2500

340-2000

320-1750

380-1750

350-1750

Pojemność cm
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1750 Tbi
240 KM TCT

Benzyna

Il. cylindrów, układ

OKIEŁZNANA
MOC

1.4 TB MultiAir
170 KM TCT

6-cio biegowa,
manualna

Skrzynia biegów

Zaawansowane silniki benzynowe i wysokoprężne z turbodoładowaniem zapewniają
znakomite osiągi przy niskim zużyciu paliwa i niską emisję spalin CO2, wyrażając w ten
sposób szacunek dla środowiska. Nowy silnik Diesla 1.6 JTD 120 KM z automatyczną
skrzynią biegów Alfa TCT charakteryzuje się jeszcze większą sprawnością, gwarantując
przy tym sportowe doznania i komfort jazdy.

1.4 TB MultiAir
150 KM

³

Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg)

1280

1290

1305

1320

1310/1320

1320

1335

Prędkość maksymalna (km/h)

195

210

218

244

195

210

219

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

9,4

8,2

7,7

6

10/10,2

8,8

7,8

Emisja CO2 (g/km)

144

127

114

157

103

110

113

Klasa środowiskowa

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

System Start & Stop

Standard

Standard

Standard

Niedostępny

Standard

Standard

Standard
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W Z B O G A C O N E S Y S T E M Y M U LT I M E D I A L N E

T O TA K I E P R O S T E !
Chaotic Atmospheres
Flowing City Map - Paris
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System UconnectTM Live sprawia, że podróżowanie Giuliettą jest jeszcze prostsze i przyjemniejsze.
Nawigacja TomTom Live podpowiada cenne wskazówki, aby szybko dojechać do celu, oraz przekazuje aktualne
informacje o ruchu drogowym, pogodzie, a nawet lokalizacji fotoradarów.
Usługi Convenience: monitorowanie stylu jazdy i stanu pojazdu.
Usługi multimedialne: atrakcyjna funkcja udostępniania informacji o podróży w sieciach społecznościowych.
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giulietta

W yposa ż enie standardowe
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Wersja Giulietta jest dostępna z następującymi silnikami:
• 1.4 Turbo Benzyna 120 KM, skrzynia manualna
• 1,4 Turbo Benzyna MultiAir 150 KM, skrzynia manualna
• 1.4 Turbo Benzyna MultiAir 16v 170 KM  TCT, skrzynia automatyczna TCT
• 1.6 JTDm Turbo Diesel 120 KM, skrzynia manualna / automatyczna TCT
• 2,0 JTDm Turbo Diesel 150 KM, skrzynia manualna

• siedzenia obite dwukolorową, czarno-jasnoszarą
tkaniną,
• siedzenie kierowcy z podłokietnikiem i
zintegrowanym schowkiem,
• dzielona, składana tylna kanapa,
• wielofunkcyjna skórzana kierownica z przyciskami
sterowania radiem i telefonem,
• klimatyzacja Alfa,
• dywaniki z czarnej tkaniny,
• felgi stalowe 16",
• podgrzewane elektryczne lusterka boczne w
kolorze nadwozia,
• tylny spoiler,
• przednie klamki z błyszczącym, chromowanym
wykończeniem,
• światła do jazdy dziennej DRL,
• przednie reflektory z ciemnym wykończeniem,

• 6 poduszek powietrznych: 2 przednie, 2 boczne,
2 kurtyny powietrzne (window bag),
• ABS + Brake Assistant,
• system ESC z układem Hill Holder,
• TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach),
• Alfa® DNA,
• aktywny układ kierowniczy typu Dual Pinion,
• elektroniczny mechanizm różnicowy Q2,
• Start & Stop
• radio Uconnect® 5'' (wyświetlacz z ekranem
dotykowym, Bluetooth®, z obsługą plików MP3 i
gniazdami USB oraz AUX-IN),
• usługa Uconnect Live,
• centralny zamek z pilotem,
• komputer pokładowy w układzie Matrix,
• mocowania Isofix fotelików dla dzieci,
• przednie i tylne szyby sterowane elektryczne.

Dwukolorowa tkanina
198 czarno-jasnoszara
(standard)

Skóra
402 czarny
(opcja)
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super

W yposa ż enie S tandardowe jak
w wersji G iulietta , a dodatkowo :
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Wersja Super jest dostępna z następującymi silnikami:
• 1.4 Turbo Benzyna 120 KM, skrzynia manualna
• 1,4 Turbo Benzyna MultiAir 150 KM, skrzynia manualna
• 1.4 Turbo Benzyna MultiAir 16v 170 KM  TCT, skrzynia automatyczna TCT
• 1.6 JTDm Turbo Diesel 120 KM, skrzynia manualna / automatyczna TCT
• 2,0 JTDm Turbo Diesel 150 KM, skrzynia manualna
• 2,0 JTDm Turbo Diesel 175 KM, skrzynia automatyczna TCT

• Siedzenia obite dwukolorową, czarno-ciemnoszarą
tkaniną,
• Światła przednie przeciwmgielne
• Podłokietnik przedni i tylny między siedzeniami
• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
• Kieszenie w oparciach przednich foteli
• Tempomat (Cruise Control)
• Felgi ze stopów lekkich R16" 205/55
• Obramowania bocznych szyb w kolorze aluminium
• Nawiewy powietrza na tylną kanapę
• Chłodzenie schowka
• Pakiet Widoczność, który obejmuje:
• Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne
• Szyba przednia z przyciemnionym pasem
przeciwsłonecznym i czujnikiem deszczu i zmierzchu
• Lusterka zewnętrzne boczne składane elektrycznie

Dwukolorowa tkanina
123 ciemnoszara
(standard)

Skóra
408 czarna
(opcja)

Skóra
465 brązowa
(opcja)

Skóra
401 czerwona
(opcja)
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V eloce

Wyposażenie jak w wersji Giulietta
Super, a dodatkowo:

Wersja wyposażenia Veloce jest dostępna z następującymi silnikami:
• 1.750 Turbo Benzyna 240 KM, skrzynia automatyczna TCT
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• siedzenia sportowe pokryte skórą i Alcantarą®
z zintegrowanym zagłówkiem i czerwonymi
przeszyciami
• sportowa, spłaszczona u dołu skórzana
kierownica wielofunkcyjna z czerwonymi
obszyciami,
• aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek
kierowcy ,
• podłokietnik na tylnej kanapie,
• felgi ze stopów lekkich 17" ,
• zderzak ze sportowymi elementami i
obramowaniem Alfa Red,
• pogrubione końcówki rury wydechowej,
• światła przednie w stylizacji Carbon Look,
• przyciemniane tylne szyby,
• obniżone, sportowe zawieszenie,
• przednie i tylne czujniki parkowania.

• przedni i tylny sportowy zderzak
• deska rozdzielcza i panele boczne drzwi w
stylizacji z włókna węglowego - carbon look
• siedzenie pasażera z regulacją wysokości
• szyby tylne, boczne przyciemnione
• przednie reflektory w stylizacji Carbon
• reflektory bi-ksenonowe z funkcją AFS
• klamki w drzwiach, lusterka boczne,
obudowa świateł przeciwmgielnych w
antracytowym wykończeniu
• zaciski hamulców o zwiększonych
wymiarach lakierowane na czerwono
Brembo
• ciemne wykończenie górnych części
wnętrza pojazdu
• spoilery boczne zewnętrzne

Skóra
i Alcantara®
323 czarna
(standard)

Skóra
923 czarna
(opcja)

Skóra
901 czerwona
(opcja)
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D ane technic z ne

SPECYFIKACJE
Liczba cylindrów, układ
Średnica × skok (mm)

1,4 TB 120 KM

1,4 TB MultiAir 150 KM

1.4 TB MULTIAIR 170 KM TCT

1750 TBi 240 KM TCT

1,6 JTDm 120 KM/TCT

2,0 JTDm 150 KM

2,0 JTDm 175 KM TCT

4, rzędowy

4, rzędowy

4, rzędowy

4, rzędowy

4, rzędowy

4, rzędowy

4, rzędowy

72x84

72x84

72x84

83x80,5

79,5x80,5

83x90,4

83x90,4

Objętość skokowa (cm )

1368

1368

1368

1742

1598

1956

1956

Stopień sprężania

9,8:1

10,0:1

10,0:1

9,2:1

16,5:1

16,5:1

16,5:1

177 (240) przy 5750 obr./min

88 (120) przy 3750 obr./min

110 (150) przy 3750 obr./min

128.5 (175) przy 3750 obr./min

340 (34,6) przy 2000 obr./min

320 (32,5) przy 1750 obr./min

380 (38,7) przy 1750 obr./min

350 (35,6) przy 1750 obr./min

3

Max. moc kW (KM – WE) przy obr./min (DYNAMIC)

88 (120) przy 5000 obr./min

110 (150) przy 5500 obr./min

125 (170) przy 5500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy: Nm (kgm – WE) przy obr./min (DYNAMIC)

215 (22) przy 2500 obr./min

250 (25,5) przy 2500 obr./min

250 (25,5) przy 2500 obr./min

Rozrząd
Układ paliwowy

Pasek zębaty z popychaczami hydraulicznymi

Pasek zębaty z popychaczami hydraulicznymi i systemem MultiAir

Dwa wariatory faz i pasek zębaty z popychaczami hydraulicznymi

Wielopunktowy wtrysk paliwa (MPFI)
z turbosprężarką i intercoolerem

Wielopunktowy wtrysk paliwa (MPFI), MultiAir

Bezpośredni wtrysk paliwa, sprężarka doładowująca z intercoolerem, system przepłukiwania cylindrów

Funkcja Start & Stop

Pasek zębaty z popychaczami hydraulicznymi
Multijet 2: bezpośredni wtrysk paliwa 1600 bar, turbosprężarka ze zmienną geometrią i intercoolerem

Standard

Standard

Standard

Niedostępny

Standard

Standard

Standard

63 Ah/450

63 Ah/450

63 Ah/450

60 Ah/540

72 Ah/600

72 Ah/600

72 Ah/600

Przedni

Przedni

Przedni

Przedni

Przedni

Przedni

Przedni

Manualna, 6 biegów

Manualna, 6 biegów

Automatyczna TCT

Automatyczna TCT

6-biegowa, manualna/dwusprzęgłowa

Manualna, 6 biegów

Automatyczna TCT

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

225/45 R17 91W

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

Przekładnia kierownicza

Dual Pinion

Dual Pinion

Dual Pinion

Dual Pinion

Dual Pinion

Dual Pinion

Dual Pinion

Średnica zawracania (m)

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (12 V)
Akumulator: pojemność (Ah) / alternator (A)

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Napęd
Skrzynia biegów

OPONY
Standard

UKŁAD KIEROWNICZY

ZAWIESZENIE
Przednie
Tylne

Udoskonalony McPherson z aluminiowymi zwrotnicami, stabilizator zamontowany na pionowych łącznikach

Udoskonalony McPherson z aluminiowymi zwrotnicami, stabilizator zamontowany na pionowych łącznikach

Multilink z ramą pomocniczą i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

Multilink z ramą pomocniczą i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

HAMULCE TARCZOWE
Przednie (mm)

281

305

305

330

281

305

305

Tylne (mm)

264

264

264

278

264

264

264

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA – MASY
60

60

60

60

60

60

60

Masa samochodu gotowego do drogi DIN (kg)

1280

1290

1305

1320

1310/1320

1320

1335

Maks. ciężar holowanej przyczepy z hamulcami (kg)

1300

1300

1300

1300

1300

1300

600

195

210

218

244

195

210

219

10.0/10.2

8.8

7.8

Pojemność zbiornika paliwa (l)

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

9.4

8.2

7.7

6.0

W cyklu miejskim (l/100 km)

8.1

7.4

6.3

9.5

4.9

5.0

5.1

W cyklu pozamiejskim

5.1

4.4

4.1

5.2

3.3

3.7

3.8

Przyspieszenie (1 osoba + 30 kg) 0–100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA – EMISJA SPALIN zgodnie z Dyrektywą 1999/100/WE

W cyklu mieszanym

6.2

5.5

4.9

6.8

3.9

4.2

4.3

Emisja CO2 (g/km)

144

127

114

157

103

110

113

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Klasyfikacja środowiskowa
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Alfa Romeo zaleca używanie oryginalnych smarów.
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F elg i
404 koła stalowe
16" z oponami
205/55

431 koła ze stopów lekkich
16", turbinowe, z oponami
205/55

74A koła ze stopów lekkich 16",
7-otworowe, z oponami
205/55

74B koła ze stopów lekkich
17", ramienne, z oponami
225/45

439 koła ze stopów lekkich 18” z pięcioma
otworami i oponami 225/40

435 koła ze stopów lekkich 18”, turbinowe,
z oponami 225/40

420 koła ze stopów lekkich
17", turbinowe, z oponami
225/45

421 koła ze stopów lekkich
17", polerowane, dwuramienne,
z oponami 225/45

5YN koła ze stopów lekkich 17"
5-otworowe, z oponami
225/45

6Y8 koła przyciemniane 17" ze stopów
lekkich, 5-otworowe, z oponami
225/45*

73Z koła ze stopów lekkich 18" polerowane,
ramienne, z oponami 225/45*

7HP koła ze stopów lekkich 18" chromowane
przyciemniane, polerowane, z oponami 225/40

Wyposażenie standardowe
OBRĘCZE
404 koła stalowe 16" z oponami 205/55

-

ZDostępne z pakietem P
VELOCE

•

•

•

420 koła ze stopów lekkich 17", turbinowe, z oponami 225/45
421 koła ze stopów lekkich 17", polerowane, dwuramienne, z oponami 225/45
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Niedostępne

super

74B koła ze stopów lekkich 17", ramienne, z oponami 225/45

6Y8 koła przyciemniane ze stopów lekkich 17" z pięcioma otworami i oponami 225/45

Opcja

giulietta

74A koła ze stopów lekkich 16" z siedmioma otworami i oponami 205/55

5YN felgi ze stopów lekkich 17" z pięcioma otworami i oponami 225/45

•

-

5FB koła ze stopów lekkich 18”, przyciemniane,
5-otworowe, z oponami 225/40

Wyposażenie standardowe
OBRĘCZE
439 koła ze stopów lekkich 18” z pięcioma otworami i oponami 225/40
435 koła ze stopów lekkich 18”, turbinowe, z oponami 225/40
5FB koła ze stopów lekkich 18”, przyciemniane, z pięcioma otworami i oponami 225/40
73Z koła ze stopów lekkich 18”, polerowane, z oponami 225/40
7HP koła ze stopów lekkich 18”, chromowane/polerowane, z oponami 225/40

giulietta

super

-

P

•

Opcja

Niedostępne

-

Dostępne z pakietem P
VELOCE

P
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Wyposażenie standardowe i opcje

Wyposażenie standardowe
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NADWOZIE
Obudowy bocznych lusterek z satynowym, chromowanym wykończeniem
Chromowane zewnętrzne obramowanie szyb
Czarne zewnętrzne obramowanie szyb

giulietta

•

super

•
P

Przyciemniane tylne szyby
Podwójna końcówka rury wydechowej
Powiększone tarcze hamulcowe z zaciskami czerwonymi Brembo
Przednie klamki z błyszczącym, chromowanym wykończeniem
Przednie klamki z czarnym wykończeniem

-*
•
-

-*
•
P

Aluminiowe nakładki progowe
Przednie reflektory z ciemnym wykończeniem
Reflektory z wykończeniem Carbon Look
Podgrzewane elektryczne lusterka boczne
Tylny spoiler

•
•
•

•
P

•
•

•

Opcja

Niedostępne

-

VELOCE

•
•
•
•
•
•
•
•

Lakier metalizowany
Trójwarstwowy lakier metalizowany
Lakier szary, matowy
Lakier pastelowy czerwony (Alfa Red) - standard

Wyposażenie standardowe

Dostępne z pakietem P
WNĘTRZE
Siedzenia obite tkaniną dwukolorową, czarno-jasnoszarą
Siedzenia obite tkaniną dwukolorową, czarno-ciemnoszarą
Siedzenia obite skórą i tapicerką Alcantara® z czerwonymi przeszyciami
Sportowe siedzenia skórzane z Alcantara® ze zintegrowanym zagłówkiem i czerwonymi przeszyciami

Siedzenia obite czerwoną lub brązową naturalną skórą typu cannelloni

Ciemnoszare wykończenia na profilach wnętrza

•

Dostępne z pakietem P
VELOCE

•
-

•

•
-

-

-

•

•

-

P

•

•

•
•

•
•

P
P

-

Ciemnoszare profile wewnętrzne
Błyszczące wykończenie wnętrza antracyt
Aluminiowe pedały sportowe

•
•
•

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego w przednim siedzeniu

Dzielona, składana tylna kanapa

•

-

super

Regulowana wysokość siedzenia pasażera

Niestandardowy lakier pastelowy

Niedostępne

Zestaw akcesoriów dla palaczy

Regulowana wysokość fotela kierowcy

•

Opcja

giulietta

Siedzenia obite czarną naturalną skórą typu cannelloni
Siedzenia obite czarną lub czerwoną naturalną skórą typu cannelloni

•

Podłokietnik przedni z zintegrowanym schowkiem

•
•
•
-

Fotele przednie z regulacją elektryczną i pamięcią ustawień
Ogrzewane przednie siedzenia

•

•

Składane lusterka boczne, sterowane elektrycznie

P

P

P

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

P

P

P

•
•
-

•
•
•

•
•
•

Tylne siedzenia z trzecim zagłówkiem i podłokietnikiem oraz możliwością zwiększenia przestrzeni bagażowej

WNĘTRZE
Przednie osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem
Klimatyzacja Alfa

giulietta

super

VELOCE

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja Alfa
Elektryczne szyby przednie i tylne
Zawieszenie sportowe
Mocowania Isofix fotelików dla dzieci
Aluminiowe listwy progowe
Dywaniki
Czarny wystrój wnętrza
Nawiew klimatyzacji na tylnych siedzeniach
Manetki zmiany biegów na kierownicy (dotyczy tylko Alfa TCT)
Tempomat

•
•
•

Dach przeszklony, panoramiczny
Chłodzony schowek
Przyciski sterowania radiem/telefonem komórkowym na kierownicy
Wielofunkcyjna kierownica obita skórą
Wielofunkcyjna sportowa kierownica z czerwonym obszyciem

P

* Dostępne tylko z JTDm 2,0 150 KM i JTDm 175 KM TCT
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INFOTAINMENT

•

Opcja

Niedostępne

-

Związane z pakietem P

giulietta

super

VELOCE

Komputer pokładowy z wyświetlaczem Matrix

•

•

•

Radio Uconnect® 5" (wyświetlacz z kolorowym ekranem dotykowym 5", odtwarzacz CD/
MP3, USB, AUX-IN, tryb głośnomówiący Bluetooth®, polecenia głosowe)

•

•

•

•

•

•

giulietta

super

VELOCE

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Przednia szyba z ciemnym pasem, czujnik deszczu i zmierzchu

P

P

Gniazdo zasilania 12 V w bagażniku

-

•
•

Radio DAB Uconnect® 5" (kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym 5", odtwarzacz CD/
MP3, gniazdo USB, AUX-IN, tryb głośnomówiący Bluetooth®, polecenia głosowe)
RadioNav DAB Uconnect® 6,5" (kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym 6,5", gniazdo
kart SD, USB, AUX-IN, tryb głośnomówiący Bluetooth®, sterowanie głosowe, nawigacja
satelitarna z mapami 3D)
Usługa Live Uconnect®
System Hi-Fi Bose® z 9 głośnikami + subwoofer z 8-kanałowym wzmacniaczem cyfrowym*

BEZPIECZEŃSTWO/KOMFORT
6 poduszek powietrznych: 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne (window bag)
ABS + Brake Assistant
Alfa® DNA
Alarm fabryczny
Centralny zamek z pilotem
Światła do jazdy dziennej
Elektroniczny mechanizm różnicowy Q2
ESC z ASR i Hill Holder
Reflektory bi-ksenonowe z systemem AFS
Spryskiwacze przednich świateł

Przednie światła przeciwmgielne
Zapasowe koło dojazdowe 16" (można zamawiać tylko do samochodów dopasowanych do
obręczy 16")

•
•
-

Zapasowe koło dojazdowe 17" (można zamawiać tylko do samochodów dopasowanych do
obręczy 17" i 18")
Drugi kluczyk z pilotem
Mechanizm Safe Lock (system blokowania zamków)
Tylne czujniki parkowania
Przednie i tylne czujniki parkowania
Funkcja Start & Stop*
Aktywny układ kierowniczy typu Dual Pinion
TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach)
Układ SBR (przypominający o zapięciu pasów)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Pakiety

Wyposażenie standardowe i opcje

Wyposażenie standardowe

Lux
(wersja Super)
• Uconnect 6,5'' RadioNav DAB (kolorowy
wyświetlacz z ekranem dotykowym 6,5'',
gniazda karty SD, USB, AUX-IN, Bluetooth®,
polecenia głosowe, Navi 3D),
• podłokietnik na tylnej kanapie,
• siedzenia obite skórą cannelloni,
• aluminiowe listwy progowe,
• regulowana wysokość siedzenia pasażera.

Komfort
(wersja Giulietta i Super)
• podłokietnik na tylnej kanapie,
• elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
w przednim siedzeniu,
• regulowana wysokość siedzenia pasażera,
• przednie i tylne czujniki parkowania,
• dwustrefowa automatyczna klimatyzacja Alfa
(wyposażenie standardowe w wersji Super).

Widoczność
(wersja Giulietta, Super, Veloce)
• elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
• przednia szyba z ciemnym pasem, czujnik
deszczu i zmierzchu,
• składane lusterka boczne, sterowane
elektrycznie.
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Pakiety

VELOCE
(wersja Super)*

• siedzenia obite skórą, tkaniną i tapicerką Alcantara® z czerwonymi
przeszyciami,
• sportowa skórzana kierownica wielofunkcyjna z czerwonym
obszyciem,
• zestaw sportowych aluminiowych pedałów,
• aluminiowe listwy progowe,
• ciemnoszare profile wewnętrzne,
• czarny wystrój wnętrza,
• obramowanie deski rozdzielczej z wykończeniem Carbon Look,
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•
•
•
•
•
•
•

przyciemniane tylne szyby,
spoilery boczne,
tylny dyfuzor,
zderzak z wkładkami sportowymi i obramowaniem Alfa Red,
pogrubione końcówki rury wydechowej,
reflektory z wykończeniem Carbon Look,
błyszczące wykończenie antracytowe (obudowy lusterek, klamki
zewnętrzne, kraty, światła przeciwmgielne).
Tkanina i Alcantara®
308 czarno-jasnoszary
(standard)

Skóra
i Alcantara®
323 czarna
(opcja)

Skóra
923 czarna
(opcja)

Skóra
901 czerwona
(opcja)
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Tylna osłona aerodynamiczna

Aluminiowy korek wlewu paliwa

Gałka dźwigni zmiany biegów w wersji Carbon

Listwy progowe

Aluminiowy korek wlewu oleju silnikowego

Zestaw sportowych pedałów oraz aluminiowe listwy progowe

Tylny spoiler w wersji Carbon

Elegancki zestaw polerowanych felg ze stopów lekkich 18"

Obudowy bocznych lusterek z wykończeniem Carbon

Zestaw felg ze stopów lekkich 18", turbinowych, z białym wykończeniem

Błyszczące, chromowane obudowy bocznych lusterek

Zestaw nasadek zaworów opon z logo Alfa Romeo

Szaro-tytanowe obudowy bocznych lusterek

Relingi dachowe

Obudowy bocznych lusterek z wykończeniem satynowy chrom

Aluminiowy uchwyt na rower

Pogrubione końcówki rury wydechowej

Bagażnik na narty

Druga końcówka rury wydechowej

Błotnik z grafiką bieżnika

Zestaw dywaników gumowych Giulietta

Czujniki parkowania

Boks dachowy

Zestaw dywaników z czerwoną nazwą „Giulietta” lub srebrnym obszyciem

Alarm

Odpinany hak holowniczy

Półsztywna wykładzina bagażnika

Zestaw podświetlanych aluminiowych listw progowych (tylko z przodu)
Organizer do bagażnika z akcesoriami
Zestaw rolet do szyberdachu
Zestaw siatek do bagażnika
Zestaw siatek do tunelu środkowego

U sługi

mopar

WNĘTRZE

NADWOZIE

INTERNET

Zadbaj o swoją Alfę Romeo jednym kliknięciem

Aplikacja

Skontaktuj się

Aplikacja oferująca dostęp do informacji, serwisów i pomocy

Udostępnij na

socialnetwall.alfaromeo.com

OBSERWUJ

InfoSocial

Zakupy online
@AlfaRomeoCareIT

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu
internetowy Alfy Romeo:
www.store.alfaromeo.com

Gwarancja

Dział Obsługi Klienta

Cena zakupu samochodu Alfa Romeo obejmuje 24-miesięczną gwarancję, która obowiązuje od daty odbioru samochodu bez
żadnych limitów przebiegu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne samochodu, które zostaną usunięte bezpłatnie przy użyciu
oryginalnych lub regenerowanych części. Czynności w ramach gwarancji wykonywane są przez sieć serwisową Alfy Romeo.
Obejmują one: • naprawę lub wymianę wadliwej części, • robociznę w zakresie wymaganym do przeprowadzenia wymiany lub
naprawy, • dostarczenie materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. W trakcie
obowiązywania gwarancji na pojazd można korzystać z pomocy drogowej.

Z pracownikami firmy Alfa Romeo można kontaktować się w całej Europie pod bezpłatnym numerem telefonu. Jesteśmy do
Twojej dyspozycji. Dzięki naszym usługom pomocy drogowej możesz podróżować bez obaw. Dostęp do tej usługi jest zapewniany
przez 24 godziny na dobę i przez 365 dni w roku. W zakres świadczonych usług wchodzą: • zgłoszenia z prośbą o holowanie
i udzielenie pomocy w razie awarii lub wypadku, • informacje na temat sieci serwisowej, • bezpłatny transport powrotny dla
pasażerów (lub kontynuacja podróży), • opłacenie kosztów pobytu w hotelu, • odebranie naprawionego samochodu, • zaliczki
gotówkowe, • wysyłka części.
Serwis informacyjny: odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych modeli (wersji, opcji, promocji, cen), usług oraz sieci
dealerów Alfy Romeo. Nasi pracownicy mają również możliwość zarezerwowania jazdy próbnej wybranym samochodem u jednego
z naszych dealerów. Obsługa klienta: pracownicy firmy Alfa Romeo pozostają do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek
potrzeb lub problemów związanych z użytkowaniem samochodu lub korzystaniem z naszych usług posprzedażowych.
Uniwersalny numer kontaktowy 00800 2532 0000 jest numerem bezpłatnym. Połączenie można uzyskać z wszystkich krajów
europejskich. Numer ten jest łatwy do zapamiętania, ponieważ odpowiada literom słowa „ALFA” na klawiaturze telefonu.

UBEZPIECZENIA i USŁUGI FINANSOWANIA
Oferta Banku FCA spełni Twoje potrzeby w zakresie planów finansowania, pakietów leasingowych i oferty wyjątkowych usług.
Plany ratalne
Rozwiązanie finansowe, w ramach którego klient ma możliwość rozłożenia zapłaty całości lub części ceny swojego nowego
samochodu Alfa Romeo na okres od 12 do 72 miesięcy lub też części ceny używanego samochodu na okres od 12 do 60 miesięcy.

Tylny spoiler typu Carbon

Dźwignia zmiany biegów typu Carbon

Program ochrony pojazdu Mopar®: Feeling good, driving happy
Program ochrony pojazdu Mopar® oferuje zestaw umów serwisowych, gwarantowanych przez Fiat Chrysler Automobiles.
Dzięki nim klienci mogą bez obaw czerpać przyjemność z prowadzenia samochodu. Z programem ochrony pojazdu Mopar®
możesz mieć pewność, że wszystkie operacje techniczne zostaną przeprowadzone przez wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w autoryzowanych punktach Alfy Romeo, wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi i przyrządów oraz
oryginalnych części zamiennych, objętych gwarancją w całej Europie. Portfel produktów oferuje kompleksową i elastyczną
ofertę zatwierdzonych przez FCA planów gwarancji i usług serwisowych, które mogą zostać przeniesione na nowego
właściciela w przypadku sprzedaży samochodu, aby można było zachować stałą wartość pojazdu. Każdy produkt wiąże
się różnymi zakresami ochrony, czasem trwania i przebiegiem w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników.
Mopar® opracował dla modelu Giulietta niezbędny zakres usług serwisowych, który pozwala utrzymać samochód w
idealnym stanie technicznym.
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Maximum Care – serwis na części mechaniczne i elektroniczne, który rozszerza zakres gwarancji pojazdu. Możesz
skorzystać z zalet całkowitego bezpieczeństwa poprzez rozszerzenie gwarancji producenta na okres do pięciu lat.
Opcja Maximum Care stanowi naturalną kontynuację gwarancji producenta i zapewnia najlepszy stosunek zakresu
ochrony do ceny.

Powertrain Care – obejmuje części mechaniczne wykraczające poza gwarancję pojazdu: części silnika, skrzyni biegów,
przekładni i układu paliwowego. To podstawowa opcja dla klientów, którzy chcą nadal korzystać z samochodu i zyskać na
czasie jego obsługi. Zakres usług serwisowych przypisany do samochodu – do pięciu lat.
Easy Care – przedpłacone, zaplanowane plany konserwacji w konkurencyjnych cenach. Pakiet serwisowy Easy Care został
stworzony, aby ułatwić monitorowanie kosztów związanych z serwisem oraz utrzymanie samochodu w jak najlepszym
stanie technicznym bez opóźnień w terminach konserwacji oraz z gwarancją zachowania maksymalnych parametrów
eksploatacyjnych pojazdu.
Klient może wybrać nasze umowy serwisowe w momencie zakupu nowego samochodu, w pierwszym terminie serwisowym
w przypadku opcji Easy Care lub w ciągu 24 miesięcy od daty rejestracji w programach rozszerzenia gwarancji Maximum
Care lub Powertrain Care.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków, ograniczeń i wyłączeń programu umów serwisowych
ochrony pojazdu Mopar® zapraszamy do kontaktu z dealerem i/lub autoryzowanym serwisem Alfy Romeo. Informacje
można też znaleźć na stronie internetowej www.alfaromeo.mopar.eu.

Leasing
Opcja leasingu stanowi najlepsze rozwiązanie dla przedstawicieli wolnych zawodów, osób pracujących na swój rachunek lub
prowadzących własne przedsiębiorstwa. Leasing umożliwia użytkowanie samochodu bez konieczności posiadania go na
własność i zamrażania kapitału. Można wybrać okres trwania umowy (od 24 do 60 miesięcy), a także kwoty zaliczki wraz z
elastycznymi opcjami w zakresie końcowej wartości wykupu.
Be-Lease
Be-Lease zaczyna się tam, gdzie kończy leasing. To pierwszy i jedyny plan finansowy, który oferuje wliczone w cenę samochodu
ubezpieczenie oraz gwarancję, że cena ta nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy leasingu*. Jeden problem mniej i kolejna
zaleta w dążeniu do zapewnienia wygody i bardziej precyzyjnego planowania wydatków. Ponadto zakres ochrony oferowanych
produktów dostosujesz do rzeczywistych własnych potrzeb w tym zakresie dzięki możliwości wyboru różnych opcji spośród szerokiej
gamy usług dodatkowych. * Z opcją rezygnacji po upływie każdego umownego terminu ważności zgodnie z datą polisy.
Alfa to swoboda wyborów
W celu sfinansowania zakupu samochodu Alfa Romeo klient może wpłacić zaliczkę w kwocie od 0% do 50% z uwzględnieniem
wartości samochodu używanego w przypadku zakupu z taką formą rozliczenia. Pod koniec trzyletniego okresu można podjąć
decyzję o zatrzymaniu samochodu w drodze rozliczenia pozostałej kwoty w formie jednorazowej płatności albo w ratach lub też
zamienić samochód na nowy, wybrany z oferty asortymentowej Alfy Romeo.
Dodatkowe usługi
FCA Bank pozwala połączyć plan finansowy klienta z szerokim zakresem usług mających na celu ochronę przed nieoczekiwanymi
zdarzeniami: oznakowaniem na elementach pojazdu jako środek odstraszania złodziei, polisą ubezpieczenia od pożaru i
kradzieży, pakietem Collision (ochrona przed kolizjami z innymi pojazdami) oraz polisami ubezpieczenia Kasko pozwalającymi
zachować wartość samochodu, produktem Gap4You gwarantującym zachowanie wartości fakturowej samochodu przez
okres czterech lat, CPI (ubezpieczeniem kredytu) jako zabezpieczeniem przez nieprzewidzianymi zdarzeniami w życiu klienta
z uwzględnieniem pozostałej kwoty zadłużenia lub z góry określonej liczby pozostałych rat miesięcznych planu finansowania.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Centrum Informacyjnego: 199 818 203 (czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 17:00) – www.fcabank.it.
USŁUGI WYNAJMU
Długoterminowy wynajem to idealne rozwiązanie dla firm i przedstawicieli wolnych zawodów, którzy chcą mieć możliwość
czerpania wszystkich korzyści wynikających z użytkowania nowego samochodu Alfa Romeo bez odpowiedzialności wynikającej
z faktu posiadania auta na własność. Opcja długoterminowego wynajmu wiąże się z wymiernymi korzyściami: • klient może się
uwolnić od wszystkich obciążeń związanych z obsługą eksploatacyjną samochodu, • uproszczenie kwestii administracyjnych:
jedna płatność za wszystkie usługi, • dopasowanie usług wynajmu do potrzeb klienta, • elastyczna formuła zarządzania flotą, •
dostęp do eksperta, kompetentnego partnera w zarządzaniu kosztami floty, • koszty bezpośrednie znane od początku danego
okresu, • brak konieczności zamrażania kapitału, • odpisy według kategorii prowadzonej działalności i sposobu użytkowania
samochodu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z salonem dealera lub zapraszamy na stronę internetową
www.leasys.com.
SPECJALNE PROGRAMY SPRZEDAŻY
Autonomia to wszechstronny program wprowadzania specjalnego wyposażenia do samochodów i pojazdów transportu
pasażerskiego obejmujący również pomoc drogową oraz usługi finansowe dla osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych.
W ramach programu udzielana jest także kompleksowa pomoc przy otrzymaniu specjalnego zaświadczenia w 13 Centrach
Mobilności. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod specjalnym bezpłatnym numerem telefonu:
800838333.
ALFA ROMEO INFO MOBILE  
Oryginalna aplikacja na telefon iPhone. Zapewni użytkownikom szybki i łatwy dostęp z każdego miejsca do wszelkich
wymaganych informacji i pomocy. Jest przeznaczona dla wszystkich kierowców w Europie. Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci
mogą korzystać z innowacyjnego i prostego w obsłudze serwisu. Pełna gama usług w zasięgu ręki*: TWÓJ PROFIL, ZNAJDŹ
DEALERA, TEST DROGOWY, INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONTAKT, NOWOŚCI I PROMOCJE, ZNAJDŹ SWÓJ SAMOCHÓD,
TERMINY, INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM, POMOC DROGOWA I „ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE”. Aplikacja ALFA ROMEO
INFO MOBILE jest darmowa. Można ją pobrać z App Store.
* Szczegółowe informacje na temat usług dostępnych w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie:
www.alfaromeoinfomobile.com.
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Wyposażenie standardowe

Pastelowe

WERSJE WYPOSAŻENIA

Tapicerka siedzeń
Panele drzwi i obramowanie deski
rozdzielczej
Profile wewnętrzne

414 czerwony (Alfa Red)

601 czarny (Alfa Black)

217 biały (Alfa White)

Kod opcji

GIULIETTA

Tkanina
dwukolorowa,
czarno-jasnoszara

SUPER

Skóra z obiciem
Tkanina
Skóra z obiciem
cannelloni,
fwukolorowa,
cannelloni,
czarna
czarny-ciemnoszara
czarna

•

Opcja

Niedostępne

VELOCE / PAKIET VELOCE
Standard
z Veloce

Opcja
z pakietem Veloce

Standard
z pakietem Veloce
N/D z Veloce

Opcja

Opcja

Skóra z obiciem
cannelloni,
czerwona

Skóra z obiciem
cannelloni,
tabaczkowa

Czarna Alcantara®
i skóra ze
zintegrowanym
zagłówkiem

Czarna Alcantara®
i skóra ze
zintegrowanym
zagłówkiem

Tkanina
i Alcantara®,
czarna

Skóra z obiciem
cannelloni,
czarna

Skóra z obiciem
cannelloni,
czerwona

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Czerwony

Tabaczkowy

Carbon Look

Carbon Look

Carbon Look

Carbon Look

Carbon Look

Ciemnoszary
z pasemkami

Ciemnoszary
z pasemkami

Ciemnoszary
z pasemkami

Ciemnoszary
z pasemkami

Ciemnoszary
z pasemkami

Ciemnoszary
z pasemkami

Dark
Grey

Dark
Grey

Dark
Grey

Dark
Grey

Dark
Grey

198

402

123

408

401

465

323

323

308

923

901

PASTELOWE

Metalizowane

414 Alfa Red – czerwony (opcja 5CG)

•

•

•

•

601 Alfa Black – czarny (opcja 5CF)
217 Alfa White – biały (opcja 5CH)

METALIZOWANE
764 Perla Moonlight (opcja 4SA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

620 Silverstone – szary (opcja 210)
318 Stromboli – szary (opcja 5CC)

620 szary (Silverstone)

805 czarny (Black Etna)

764 błękitny (Perla Moonlight)

409 Lipari – szary (opcja 5CE)
805 Etna – czarny (opcja 58B)
486 Anodizzato – niebieski (opcja 5DN)

MATOWY
529 Magnesio – szary (opcja 4H5)

-

-

-

-

TRÓ TRÓJWARSTOWY
361 Competizione – czerwony (opcja 5JQ)

318 szary (Stromboli)

409 szary (Lipari)

Matowy
1465

Metalizowany Trójwarstwowy

486 niebieski (Anodizzato)

955

2634

762

4351

361 czerwony (Competizione Red)

1554
1798
Pojemność bagażnika: 350 litrów

529 szary (Magnessio)
Szeroka gama pakietów finansowania firmy pozwala w łatwy sposób zdobyć kluczyki do samochodu marki Alfa Romeo Giulietta. W ofercie firmy dostępne są
pakiety w połączeniu z usługami, jeszcze lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb wszystkich klientów.

: tradycyjne raty, leasing oraz inne

-

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Printed Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

Przedstawione dane, opisy, ilustracje oraz informacje o usługach mają charakter wyłącznie poglądowy. Pomiędzy podaną charakterystyką a faktycznymi cechami produktów mogą pojawiać się
rozbieżności wynikające ze względów produkcyjnych. Alfa Romeo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do swoich produktów. Niektóre z funkcji opisanych lub przedstawionych na zdjęciach
są dostępne jako opcje. Alfa Romeo – Marketing – 02.9.2779.08 – S – 06/16 – Printed in Italy – SO

