
Limitovaná séria

+ 20“ disky z ľahkých zliatin

+ Vonkajšie prvky karosérie vo farbe lesklá čierna, prahové lišty, lišty nárazníkov 

a mriežky chladiča v titánovej farbe

+ hliníkové prahové lišty

+ hliníkové pedále

+ dve chrómované koncovky výfuku

+ červené brzdové strmene Brembo

+ logo SPECIALE na blatníkoch

motor výkon kW (k) palivo pohon prevodovka cenníková cena (€)

1.3 TURBO PHEV 206 (280) benzín/elektrika Q4 6AT 51 490 €

Cenník
Platí od 1.3.2023

ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všetky vozidlá poskytuje Alfa Romeo svojim zákazníkom zákonnú dvojročnú záruku a dodatočné 3 roky zmluvnej záruky (do 200.000 km) Maximum Care, dvojročnú
záruku na lak a osemročnú na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky počet najazdených kilometrov nie je nijak obmedzený a naviac je v celej
Európe k dispozícii špeciálna 24-hodinová asistenčná služba. Podmienkou poskytovania záruky je dodržanie Návodu na použitie a údržbu vozidla a absolvovanie
predpísaných servisných prehliadok.
Viac informácií o zárukách získate priamo u autorizovaného predajcu Alfa Romeo. Vyššie uvedená záruka Maximum Care (dodatočné 3 roky) sa nevzťahuje na
veľkoodberateľov.

Cenníková cena je doporučená predajná cena bez príplatkovej výbavy. Je platná od 1.3.2023 a je vrátane 20% DPH.
F Automobil Import s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny, výbavy a technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Exteriér Interiér

• Vonkajšie prvky karosérie vo farbe lesklá čierna, 
prahové lišty, lišty nárazníkov a mriežky chladiča v 
titánovej farbe

• 20" disky z ľahkých zliatin (pneu 235/40 R20)
• Logo SPECIALE na blatníkoch
• Zadný spojler vo farbe karosérie
• Čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel
• Kľučky dverí vo farbe karosérie
• Full-LED Matrix svetlomety s LED DLR a hmlovkami
• LED zadné svetlá
• Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
• Elektricky sklopné spätné zrkadlá
• Elektrické otváranie batožinového priestoru
• Zatmavené zadné sklá
• Červené brzdové strmene Brembo
• Dve chrómované koncovky výfuku
• Fix&Go opravná sada pneu

• Čierne čalúnenie textil/vinyl Carbonio s béžovým 
prešívaním

• Prístrojová doska s béžovým prešívaním
• Ambientné podsvietenie interiéru
• Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča v 6 smeroch
• Manuálne nastaviteľné sedadlo spolujazdca v 6 

smeroch
• Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča v 4 

smeroch
• Výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy
• Športový volant čalúnený kožou s tlačidlom Štart
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá
• Elektrické ovládanie predných a zadných okien
• Hliníkové pedále
• Hliníkové prahové lišty
• Predná lakťová opierka
• Delené zadné sedadlá 60/40 s tunelom na lyže
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Zrkadlo s lampou v slnečných clonách
• Svetlá na čítanie
• Predné a zadné rohože 
• 12V zásuvka vpredu a v batožinovom priestore

Bezpečnosť a technika Infotainment

• 6 airbagov, ABS, ESC
• Alfa™ DNA + ESC OFF prepínač jazdných režimov
• Alfa™ Dynamic Suspension (FSD) 
• Autonómne núdzové brzdenie
• Núdzové brzdenie s rozpoznávaním chodcov a 

cyklistov
• Systém varovania pred čelnou zrážkou
• Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu
• Inteligentné rozpoznávanie dopravných značiek (s 

Navi)
• Inteligentný rýchlostný asistent
• Systém detekcie únavy vodiča
• Senzor obsadenosti zadných sedadiel
• Adaptívny tempomat
• Odmedzovač rýchlosti
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel 
• TPMS-monitoring tlaku v pneumatikách
• Automatická elektrická parkovacia brzda
• Dažďový senzor a senzor stmievania
• Bezkľúčový vstup a štart vozidla
• Predné a zadné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Nabíjací kábel MODE 2

• Prístrojový panel s 12,3" TFT displejom
• Alfa™ Connect NAVI s 10,25" dotykovou obrazovkou, 

navigáciou, USB, Bluetooth, DAB
• Alfa™ Connect Services
• Bezdrôtové Apple CarPlay / Android Auto
• Hi-Fi audio systém so 6 reproduktormi
• Bezdrôtová nabíjačka smartfónu
• USB A+C vpredu
• USB A+C pre zadné sedadlá
• NFT (non-fungible token) digitálny certifikát



Paket DRIVER ASSISTANCE PLUS

Parkovací asistent

360° kamera

Monitoring mŕtveho uhla

Asistent pozdĺžného a kolmého parkovania

Inteligentný adaptívny tempomat

Spätné zrkadlá s funkciou samostmievania

Aktívne udržiavanie jazdného pruhu

Asistenčný systém pre jazdu v kolóne

1 680 €

Paket DRIVER ASSISTANCE PLUS

(len skladové vozidlá)

Parkovací asistent

360° kamera

Monitoring mŕtveho uhla

Inteligentný adaptívny tempomat

Spätné zrkadlá s funkciou samostmievania

Aktívne udržiavanie jazdného pruhu

Asistenčný systém pre jazdu v kolóne

1 500 €

Paket PREMIUM

Kožené čalúnenie sedadiel so sivým prešívaním

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 8 smeroch s 

pamäťou pre sedadlo vodiča

Ventilované predné sedadlá

Prémiový audiosystém HARMAN/KARDON

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka predných sedadiel 

v 4 smeroch (viazaný OPT)

*viaže Vyhrievané predné sedadlá alebo Paket ZIMA

2 400 €

Paket KOŽA

Kožené čalúnenie sedadiel so sivým prešívaním

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 8 smeroch

Ventilované predné sedadlá

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka predných sedadiel 

v 4 smeroch (viazaný OPT)

*viaže Vyhrievané predné sedadlá alebo Paket ZIMA

1 620 €

Vyhrievané predné sedadlá (len s Paketom PREMIUM) 0 €

Paket WINTER

Vyhrievané predné sedadlá

Vyhrievaný volant

Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla

500 €

Paket SPORT SPECIALE

Hliníkové pádla radenia

Alfa™ Active Suspension – aktívne pruženie (DSV)

1 000 €

Nabíjací kábel MODE 3 430 €

Dvojdielne panoramatické strešné okno 1 680 €

19" disky z ľahkých zliatin (pneu 235/45 R19) 990 €

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

KOŽA

19“ disky z ľahkých zliatin



červená Alfa 0 €

sivá metalíza Vesuvio 990 €

modrá metalíza Misano 990 €

zelená trojvrstvová metalíza Montreal 1 500 €

červená Alfa sivá metalíza

FARBY KAROSÉRIE

modrá metalíza Misano zelená metalíza Montreal



MOTOR 1.3 TURBO PHEV

Palivo benzín

Počet valcov 4

Vŕtanie x zdvih (mm) 70 x 86,5

Zdvihový objem (cm3) 1 332

Kompresný pomer 10,5 : 1

Max. výkon (kW/k) pri ot./min 132 (180) | 5 750

Max. krútiaci moment (Nm) pri ot./min 270 | 1 850

ELEKTROMOTOR | BATÉRIA

Max. systémový výkon (kW/k) 206 (280)

Max. výkon elektromotora (kW/k) 90 (122)

Max. krútiaci moment elektromotora (Nm) 250

Typ batérie Li-Ion

Napätie (V) 306V

Kapacita batérie celková | využiteľná (kW/h) 15,5 | 12

Doba nabíjania MODE 2 0-100% 

(3,0kW 13A 230V AC)
< 6,5h

Doba nabíjania MODE 3 0-100% 

(7,4kW 32A 230V AC)
2,5h

POHON

Hnacia náprava Q4

Prevodovka
6-stupňová

automatická s meničom

Zavesenie vpredu McPherson

Zavesenie vzadu McPherson

HMOTNOSTI A OBJEMY

Objem palivové nádrže (l) 42,5

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1 910

Celková hmotnosť (kg) 2 420

Max. hmotnosť prívesu - brzdený (kg) 1 250

VONKAJŠIE ROZMERY

Rázvor (mm) 2 636

Rozchod kolies vpredu |vzadu (mm) 1 581 | 1 581

Dĺžka (mm) 4 528

Výška (mm) 1 601

Šírka bez zrkadiel (mm) 1 841

Šírka so zrkadlami (mm) 2 082

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Objem batožinového priestoru min (l) 385

Objem batožinového priestoru max (l) 1 430

VÝKON

Max. rýchlosť (km/h) 206

Max. rýchlosť na elektrický pohon (km/h) 135

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 6,2

SPOTREBA PALIVA

Emisná norma E6D Final

WLTP Kombinovaná (l/100km) 1,13 – 1,48

WLTP Kombinovaná (kWh/100km) 19

WLTP Emisie CO2 (g/km) 26 - 33

WLTP Kombinovaný dojazd na elektriku (km) 60,6 – 68,6

WLTP Kombinovaný dojazd na elektriku – mesto (km) 70,4 – 82,1

Informácie sú aktuálne k 1.3.2023.

Uvedené údaje o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe energie boli stanovené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v znení

platnom v čase homologizácie vozidla. Údaje sa vzťahujú k vozidlu v základnom vybavení v Taliansku a uvedené rozpätie zohľadňuje voliteľnú výbavu a rozdiely v

rozmeroch zvolených kolies a pneumatík, ktoré sú dostupné pre vybraný model, a môžu sa počas konfigurácie líšiť. Hodnoty pre vozidlá sú už založené na novej

metodike WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bolo možné zabezpečiť porovnanie medzi vozidlami. Pri týchto vozidlách, sa na účely

daní alebo iných poplatkov súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (okrem iného) zakladajú na hodnote emisií CO2, môžu líšiť hodnoty CO2 od hodnôt tu uvedených.

TECHNICKÉ ÚDAJE


