
Alfa Romeo STELVIO MY21 2.0 GME TURBO
BENZYNA 200 KM AT Q4 SUPER
MVS: 630-PA3-2-000
Kolor zewnętrzny: SZARY METALIK - VESUVIO GREY (035) 
Kolor wewnętrzny: Połączenie czarnej tkaniny z czarną 
skórą techniczną, z obszyciem szarym (417)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
015 - ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych przy przyspieszaniu 

051 - Automatyczne włączanie drogowych świateł z czujnikiem zmierzchu
102 - Spryskiwacze reflektorów
129 - Mocniejszy akumulator
230 - Światła bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL ze spryskiwaczami
2JU - Logo Stelvio srebrne dla wersji Super
2NJ - Szare zaciski hamulców
320 - Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną
347 - Czujnik deszczu
365 - Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
392 - System kontroli trakcji (ESC)
396 - Dywaniki podłogowe
3DN - 18" Felgi aluminiowe srebrne Luxury Design - opony letnie Klasy A
410 - Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
4DK - Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
4GF - 7" wyświetlacz TFT pomiędzy zegarami
500 - 6 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny)
52B - Czujniki parkowania tylne
55B - System hamowania Autonomous Emergency Brake
57E - Zamek centralny sterowany pilotem
5BH - Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy
5DE - System Start & Stop
631 - uchwyty Isofix
693 - Nawiewy na tylną kanapę
6HQ - Naklejka Hallo Alfa Romeo na tylnej szybie z informacja o infolinii Alfa 
Romeo
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79U - Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo
845 - Uchwyty przednie na konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą
858 - Instrukcja obsługi w języku polskim
8E7 - Wnętrze SUPER/BUSINESS: tkanina czarna, wykończenia z tworzywa sztucznego
8F5 - Zestaw naprawczy Fix&Go
8LZ - Pakiet Lighting 35W z AFS i DRL
9FX - Inteligentne połączenie alarmowe
9YQ - 8.8" kolorowy wyświetlacz dotykowy w części środkowej deski rozdzielczej
9Z7 - Zabezpieczenie częściowe samochodu podczas transportu
BNH - System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
GTD - Podgrzewane składane lusterka zewnętrzne boczne
HAF - Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
JKD - Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą
JRC - Tylna klapa elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach
JVB - 6-stopniowa manualna regulacja fotela kierowcy
JWB - 6-stopniowa manualna regulacja fotela pasażera
LA1 - System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning)
LCB - Światła tylne w technologii LED
RCH - System audio Uconnect obejmujący 8 głośników
RDG - Moduł zarządzający aplikacją Uconnect My Alfa
RS3 - Centralny tunel z 1 portem USB
RS9 - Radio DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
RTK - Aplikacja Uconnect My Alfa
XCR - Klapa tylna sterowana pilotem
XYZ - Stelvio MY21

CENA SAMOCHODU BAZOWEGO BRUTTO
Alfa Romeo STELVIO MY21 2.0 GME TURBO BENZYNA 200 KM AT Q4
SUPER 201.900,00 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE BRUTTO
0YS Pakiet Convenience Plus 3.000,00 PLN
1D8 Gałka automatycznej skrzyni biegów obszyta skórą 500,00 PLN

321 Koło kierownicy sportowe i gałka skrzyni biegów obszyte skórą
techniczną 700,00 PLN

3DY 19" Felgi aluminiowe Sport 1 - opony letnie Klasy A 6.500,00 PLN
5CE Lakier metalizowany szary - Grigio Vesuvio 4.600,00 PLN
6UN Pakiet Komfort Parking 3.000,00 PLN

728 Wnętrze SPRINT: tkanina/skóra techniczna: czarno-czarna,
czerwono-czarna, brązowo-czarna 2.500,00 PLN

823 Gniazdo zasilania o mocy 12V w podłokietniku 300,00 PLN
8EWSystem Carplay/Android Auto 1.500,00 PLN
8G2 Alarm fabryczny 2.200,00 PLN
Suma 24.800,00 PLN

Cena pojazdu z wyposażeniem 226.700,00 PLN

PODSUMOWANIE BRUTTO
Suma 226.700,00 PLN
Łącznie do zapłaty 226.700,00 PLN
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CO2 AND CONSUMPTION[13674188]

Emisja CO2 (g/km)[13928843] 190 Zuzycie paliwa - cykl mieszany
WLTP (l/100 km)[14074569] 8.4

Zdjęcie samochodu może odbiegać od oferowanej wersji.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa określane są na podstawie oficjalnych badań zgodnie z przepisami rozporz
ądzenia UE obowiązującego w momencie homologacji. W szczególności wskazane wartości są określane  zgodnie z 
procedurą testową dla tak zwanych lekkich pojazdów WLTP.

Wartości CO2 i zużycia podano w celu umożliwienia porównania danych pojazdu. Wartości homologacyjne CO2 i 
zużycia mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistych wartości CO2 i zużycia, które zależą od wielu nieodł
ącznych czynników takich jak na przykład: styl jazdy, trasa, warunki atmosferyczne i drogowe, stan, użytkowanie i 
wyposażenie pojazdu.

Wartości CO2 i zużycia zawarte w niniejszym dokumencie podsumowującym dla wybranej konfiguracji odnoszą się 
do pojazdu wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami wybranymi na etapie konfiguracji.

Wartości CO2 i zużycia skonfigurowanego pojazdu nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu  
produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości CO2 i zużycia zakupionego pojazdu zostaną dostarczone 
wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdu.

W przypadku gdy wartości CO2 i zużycia są istotne dla potrzeb obliczenia podatków i opłat odnoszących się do 
pojazdu, należy odnieść się do przepisów obowiązujących w każdym kraju.

„Element ma wpływ na zużycie paliwa i emisję CO

(**) pojazd nie jest objęty regulacją 715/2007 i powiązanym obowiązkiem komunikowania wartości emisji CO2 oraz
poziomu spalania

Lista etykiet opon dostępnych dla tego pojazdu lub dla tych, w które jest już wyposażony pojazd, w zależności od
dostępności opon producenta samochodu i powiązanych technicznych materiałów promocyjnych jest dostępna po
zeskanowaniu dedykowanego kodu QR zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2020 / 740, 25 maja 2020 r.   
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