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Alfa Romeo Giulia
Super

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ
Код версії
Бензин 2.0/200к.с. 4x2 (автоматична 8-ступенева)
SUPER

620.PR9.0

Спеціальна ціна на авто 2018 р.в. до
30.11.2020, грн*
*Пропозиція діє на авто в наявності

Безпека/технології
Передні протитуманні фари
Система попередження про фронтальне зіткнення (FCW)
Система автономного екстреного гальмування (AEB)
Система контролю за смугою руху (LDW)
Система курсової стійкості (ESC - Electronic Stability Control)
Моніторинг сліпих зон (індикація на зовнішніх дзеркалах) с функцією контролю руху назад
при виїзді з паркування та виявленням поперечного руху (BSM - Blind Spot Monitoring)
Камера заднього виду
Передні та задні датчики паркування
Автоматичні фари - датчик сутінків
Активація склоочисників (датчик дощу)
Галогенові лампи
Система контролю тиску в шинах
Дезактивація пасажирської подушки безпеки
Протисонячний козирок водія з дзеркалом
Автоматичне включення дальнього світла фар
Набір для ремонту шин (несумісно з запасним колесом )
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Обладнання, комфорт та функціональність
Перемикачі передач/пелюстки на кермі (тільки з автоматичною КПП)
Система Start&Stop EVO
Сидіння водія - механічне регулювання 6-напрямків (по довжині, висоті, куту нахилу)
Сидіння переднього пасажиру – механічне регулювання 6-напрямків
Функціональне LED освітлення передніх та задніх ручок дверей , кармани для мап
Пакет КЛІМАТ: 384 система контролю якості повітря AQS-Air Quality System, 57J
атермальне інфрачервоне лобове скло, 693 система подачі повітря для задніх пасажирів,
6NT відсік для зберігання на приладовій панелі з охолодженням, 83X два задніх USB,
RSX другий передній USB-вхід
Пакет DRIVER ASSISTANCE PLUS, включає в себе: 316 камера заднього виду з
динамічними двовимірними стрічками, 410 внутрішнє дзеркало заднього виду з
автоматичним затемненням / з мікрофоном, 508 передні та задні датчики парковки, 64L
зовнішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, JKJ автоматичне
включення дальнього світла фар, XAN моніторинг сліпих зон (індікація на зовнішніх
дзеркалах) с функцією контролю руху назад при виїзді з парковки та виявленням
поперечного руху (BSM - Blind Spot Monitoring)
Пакет PACK CONVENIENCE, включає в себе: 50X протисонячний козирок водія з
дзеркалом, 83Z зовнішні дверні ручки з інтегрованою ввічливою підсвіткою-4 ручки, 845
речове відділення на панелі приладів, GX4 пасивне відкриття дверей / 2 двері водія та
пасажира
Зовнішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом складування та обігрівом
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням / з мікрофоном
Пасивне відкриття дверей / 2 двері водія та пасажира (тільки в Пакеті CONVENIENCE)
Зовнішні дверні ручки з інтегрованою ввічливою підсвіткою, 4 ручки
Третій задній підголівник

Відкриття / закриття центрального замка з ключа з дистанційним керуванням
Електричне стояночне гальмо
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Аудіо/Телефон
Навігація Alfa Connect NAV 2D 6.5" кольоровий дисплей, радіоприймач, Mp3, Aux-in,
Bluetooth
Приладова панель з одним USB (сигнал/підзарядка), один штекер 12 В, передній
центральний тунель з одним USB (сигнал/підзарядка) + 1 AUX роз’єм
Кнопки керування на кермі аудіо системою, телефоном, круїз-контролем та обмежувачем
швидкості
Мапа західної Європи
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Інтер’єр
Шкіряні сидіння
Шкіряна обшивка керма

Екстер’єр
Тоновані задні вікна

Легко сплавні колісні диски R16’’
Забарвлення кузова фарбою металік чорного кольору (408-Vulcano Black)
Забарвлення кузова фарбою металік чорного кольору (082-Imola Titanium)
Забарвлення супортів гальм фарбою червоного кольору
Хромовані молдингі на вікнах DLO
S - серійно, ─ - не пропонується, О - опція,

S - стандартне обладнання,

( -- ) – неможливо,

О/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 19.11.2020 р.
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 є документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

Забарвлення кузова фарбою металік черного кольору (код 408)

Шкіряні сидіння (409 - BLACK / TAN LEATHER)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.0 Turbo Benzina 200 HP AT 8

Трансмісія
Привід
Кількість циліндрів, розташування
Кількість клапанів на циліндр
Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об / хв
Максимальний крутний момент, Nm при об / хв
Розгін 0 - 100 км/год, с

Автоматична 8 ступенева
Задній
4, рядний
4
1.995
147 (200) / 5.250
330 / 1.750
6.6

Максимальна швидкість (км / год)

235

Споживання та викиди, NEDC
Екологічний рівень
Місто, л/100км*
Траса, л/100км*
Змішаний, л/100км*
Викиди СО2, г/км
Маса та розміри
Власна маса автомобілю без навантаження, кг
Висота, мм
Ширина, мм
Довжина, мм
Колісна база, мм
Об'єм багажного відділення, л

Euro 6
8,4
4,6
6,6
138
1.429
1.436
2.024
4.643
2.820
480

