
C E N N I K



 ROK PRODUKCJI 2020

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.

 SILNIK BENZYNOWY GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

1.4  T-JET TURBO BENZYNA 120 KM MT FWD 5D 76 300 85 600 85 600 –

 SILNIKI DIESLA

1.6  JTDM TURBO DIESEL 120 KM MT FWD 5D 86 400 95 700 95 700 –

1.6  JTDM TURBO DIESEL 120 KM TCT FWD 5D – 103 700 103 700 –

2.0  JTDM TURBO DIESEL 170 KM TCT FWD 5D – – – 123 500

MT - manualna 6-stopniowa skrzynia biegów 

TCT - automatyczna skrzynia 6-stopniowa dwusprzęgłowa

Powyższe ceny dotyczą modeli z wyposażeniem standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży Alfa Romeo.

Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty zgodnie z cennikiem opcji.

CENNIK WERSJI PODSTAWOWYCH



210 Srebrny

Silverstone Grey

800 Zielony

Green Visconti

805 Czarny

Etna Black

486 Niebieski

Anodized Blue

217 Biały

Alfa White

529 Szary

Magnesio Opaco Grey

361 Czerwony

Competizione Red

318 Szary

Stromboli Grey

756 Niebieski

Blue Misano

PASTELOWE

METALIZOWANE

TRÓJWARSTWOWY PERŁOWYMATOWY

KOLORY NADWOZIA GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

Pastelowy biały - Alfa White (217) 5CH 880 880 880 880

Metalizowany srebny - Silverstone Grey (210) 210 2310 2310 2310 2310

Metalizowany czarny - Etna Black (805) 58B 2310 2310 2310 2310

Metalizowany szary - Stromboli Grey (318) 5CC 2310 2310 2310 2310

Metalizowany szary - Lipari Grey (409) 5CE 2310 2310 2310 -/2310

Metalizowany niebieski - Anodized Blue (486) 5DN 2310 2310 2310 2310

Metalizowany zielony - Green Visconti (800) 5DR 2310 - - -

Metalizowany niebieski - Blue Misano (756) 5DS 2310 2310 2310 2310

Matowy szary - Magnesio Opaco Grey (529) 4H5 - 7150 7150 7150

Lakier trójwarstwowy czerwony - Competizione Red (361) 5JQ - 9460 9460 9460

Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

- opcja niedostępna

409 Szary

Lipari Grey



16”

17”

56J

5ER/6U4

9S1

4AW

9RZ

7PD

5EV/6WR

8CE

7PN

9F0

5ZZ/7B0

9S0

5EQ/6JD

FELGI I OPONY GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

16” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Super szprychy (rozmiar opon: 205/55) 4AW - - -

17” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Sport (rozmiar opon letnich: 225/45) 5EQ 2200 - -

17” Obręcze kół ze stopu metali lekkich (rozmiar opon letnich: 225/45) 5ER - - 1100 -

17” Obręcze kół ze stopu metali lekkich (rozmiar opon letnich: 225/45) 5ZZ 2200 - 1100 -

17” Obręcze kół ze stopu metali lekkich (rozmiar opon M+S: 225/45) 

- felga miniatura 5ER
6U4 - - 1100 -

17” Obręcze kół ze stopu metali lekkich (rozmiar opon M+S: 225/45) 

- felga miniatura 5ZZ
7B0 2200 - 1100 -

17” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Sport (rozmiar opon M+S: 225/45) 

- felga miniatura 5EQ
6JD 2200 - 1100 -

18” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Sport (rozmiar opon: 225/40) 9RZ - 2200 1100

18” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Sport Dark Miron (rozmiar opon: 225/40) 9S0  - 1600 -

18” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Dark Miron 1 (rozmiar opon: 225/45) 7PD - 1200 2200 1100

18” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Dark Miron 2  (rozmiar opon: 225/45) 7PN - 1200 2200 1100

18” Obręcze kół ze stopu metali lekkich Sport (rozmiar opon:  225/40) 8CE - 1200 2200 1100

Koło zapasowe dojazdowe do obręczy 16” (135/70) 803 440 - - -

Koło zapasowe dojazdowe do obręczy o wymiarach 17” i 18” (125/80) 4UE 610 610 610 610

Zestaw naprawczy do opon fi x&go, zamiast koła dojazdowego 499

Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

KOŁA - MINIATURY

 standard;     - opcja niedostępna

18”

17”

18”

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



TAPICERKI

TKANINA (STD) TKANINA / ALCANTARA (STD)

GIULIETTA & TI VELOCE

049

Czarno-szara

TKANINA / ALCANTARA (STD)

SPRINT (STD) & VELOCE (OPCJA)

308

Czarna z czerwonymi

przeszyciami

SKÓRA / ALCANTARA (OPCJA)

SPRINT & VELOCE

323

Czarna z czerwonymi

przeszyciami

fotele sportowe

SPRINT & TI & VELOCE

402

Czarna

401

Czerwona

SKÓRA (OPCJA) SKÓRA (OPCJA)

632

Czarna z żółtymi

przeszyciami

Siedzenia sportowe pokryte skórą i Alcantarą® ze zintegrowanym zagłówkiem i czerwonymi przeszyciami, 

sportowa, spłaszczona u dołu skórzana kierownica wielofunkcyjna z czerwonymi obszyciami, aluminiowe 

nakładki na pedały i podnóżek kierowcy

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



PAKIETY GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

Pakiet Business

6ZB Nawigacja wbudowana UconnectTM Nav 6,5” (ekran dotykowy 6,5”)

52B Czujniki parkowania tylne

454 Siedzenie pasażera z regulacją wysokości

RS1 Karta SD

1B0 6000 - -

Pakiet Carbon Look 

09L Spoilery boczne w stylizacji carbonu

09A Grill V w stylizacji carbon

95N Obudowy lusterek w stylizacji carbon

1B2 - 2800 - 2800

Pakiet Convenience 

57J Przednia szyba z pasem przeciwsłonecznym 

525 Elektrochrmomatyczne lusterko wewnętrzne

341 Lusterka zewnętrzne składane

508 Czujniki parkowania przednie i tylne

275 Tylny podłokietnik

454 Siedzenie pasażera z regulacją wysokości

40Y Fotel przedni kierowcy i pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

1B5 3600 3600 - -

Pakiet Veloce GIALLO 

0SW Koło kierownicy, gałka skrzyni biegów i hamulec ręczny obszyte żółtą nicią 

6WH Przedni i tylny zderzak z żółtymi obramowaniami

83Y Zaciski hamulców lakierowane na żółto

1B3 - 2300 -

Pakiet Veloce ROSSO

4SU Zaciski hamulców lakierowane na czerwono 

4TU Przedni i tylny zderzak z czerwonymi obramowaniami

5ZK Koło kierownicy, gałka skrzyni biegów i hamulec ręczny obszyte czerwoną nicią

1B4 - - - 1300

Siedzenia skórzane  dla pakietu Veloce Rosso 18L - - - 3000

Siedzenia skórzane dla pakietu Veloce Giallo 18M - 3000 - -

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Pakiet Veloce GIALLO - przedni

i tylny zderzak z żółtymi obramowaniami

Pakiet Carbon Look - obudowy

lusterek w stylizacji carbon

Pakiet Business - nawigacja

wbudowana Uconnect™ Nav 6,5”

Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

 standard;     - opcja niedostępna

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

6 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny)

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych przy przyspieszaniu 015

Autoalarm fabryczny 213 1320 1320 1320 1320

Automatyczne włączanie świateł bezpieczeństwa przy awaryjnym hamowaniu

Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - Safe Lock 064 610 610 610 610

Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach 365

Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera 4DK

Dodatkowy zestaw kluczyków 4YV 550 550 550 550

Kutryny powietrzne 614

Poduszki powietrzne przednie boczne 505

Spryskiwacze przednich refl ektorów 102 - 940 940

System ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół

System Alfa DNA - selektor wyboru trybu jazdy: Dynamic - sport, 

Normal - ekonomia, All Weather - bezpieczeństwo

System awaryjnego hamowania BAS 052

System EBD - elektroniczny rozkład dystrybucji siły hamowania między przednią 

i tylną oś

System Hill Holder - układ wspomagający ruszanie na pochyłości

System kontroli trakcji ESP (VDC) 392

System MSR - kontrola hamowania silnikiem poprzez centralkę silnika

System Pre-fi ll - układ skracający czas reakcji pedału hamulca w razie awaryjnego 

hamowania

System Start & Stop 5DE

Światła przednie bi-ksenonowe z funkcją DRL i AFS 230 - 3360 3360

Światła przednie do jazdy dziennej DRL w technologii LED (Day Running Light)

Światła przednie halogenowe

Światła przednie przeciwmgielne 097 500

Światła tylne w technologii LED

Wskaźnik Gear Shift Indication sygnalizujacy kierowcy odpowiedni moment 

zmiany biegu z punktu widzenia sprawności silnika i zużycia paliwa

Czujniki parkowania tylne Lusterka wewnętrze elektrochromatyczne

Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

 standard;     - opcja niedostępna

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOMFORT / FUNKCJONALNOŚĆ GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

Automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT - dotyczy silników wysokoprężnych 222 -

Chłodzenie schowka XFC

Czujniki parkowania przednie i tylne 508 1650 1100

Czujniki parkowania tylne 52B 1320 - -

Dodatkowe ogrzewanie wnętrza samochodu 52Y 1650 1650 1650

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne 525 P P

Fotel przedni kierowcy i pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego 40Y 900 900 900 900

Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień 177 4950 4950 4950 4950

Kierownica obszyta skórą z czerwonymi przeszyciami 5ZK - - -

Kierownica obszyta skórą z żółtymi przeszyciami 0SW - 500 -

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 140

Koło kierownicy obszyte skórą techniczną 5ZL - -

Komputer pokładowy (trip computer) 48F

Lusterka zewnętrzne składane 341 P P

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z funkcją usuwania zaparowania 041

Łopatki w kolumnie kierownicy do zmiany biegów do skrzyni automatycznej 

Alfa TCT
4WE - 1200 1200

Nawiewy powietrza na tylną kanapę 693

Obramowanie panelu deski rozdzielczej i paneli drzwi wewnętrznych w stylizacji 

carbonu
6BG - -

Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy 110 550 550 550

Panel deski rozdzielczej w kolorze Grey Darkfl air 4MP - -

Panel deski rozdzielczej w kolorze Grey Miron 0XW - - -

Podłokietnik przedni między siedzeniami 132 650

Schowek przedni 4B0

Siedzenia pokryte skórą, do wyboru:

478 skóra brązowa

402 skóra czarna

401 skóra czerwona

212 5500 5500 5500 5500

Siedzenia pokryte tkaniną czarną i alcantarą obszyte czerwoną nicią 52J - - 1650

Siedzenia pokryte tkaniną czarną i alcantarą obszyte żółtą nicią 1HH - 500 -

Siedzenia pokryte tkaniną czarno-szarą obszyte szarą nicią - - -

Siedzenia pokryte tkaniną czarno-szarą - - -

Siedzenia przednie podgrzewane 452 1650 1650 1650 1650

Siedzenia sportowe pokryte alcantarą i skórą ze zintegrowanym zagłówkiem 788 - 2000 - 2000

Siedzenie pasażera z regulacją wysokości 454 390 390 390

Szyba tylna podgrzewana z wycieraczką 029

Szyby przednie sterowane elektrycznie 028

Szyby tylne sterowane elektrycznie 023

Tempomat (cruise control) 416 1200

Tylna kanapa dzielona 195

Tylny podłokietnik 275

Wykończenie sportowe zegarów 4GF

Zestaw dla palących (popielniczka + zapalniczka) 989 280 280 280 280

Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa Tylna kamara cofania

 standard;     - opcja niedostępna      P opcja dostępna tylko w pakiecie

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



NADWOZIE I STYL GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

Aluminiowe listwy progowe 018 390

Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy 4CS 550 550

Ciemne wykończenie górnych części wnętrza pojazdu 5KW - 550

Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie 400 - 6050 6050 6050

Końcówka układu wydechowego w stylizacji Miron 81E - -

Lakier trójwarstwowy  czerwony - Competizione Red (361) 5JQ - 9460 9460 9460

Logo / badge  dla wersji Sprint w ciemnym kolorze Dark Miron 2JM - - -

Logo GIULIETTA  / VELOCE w kolorze srebrnym 0L8 - - -

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 976 - - -

Obramowanie przedniego grill'a w kształcie litery V w stylizacji carbon 09A - 1000 - 1000

Obramowanie przedniego grill'a w kształcie litery V w stylizacji Dark Miron MFF - -

Obramowanie przedniego grill'a w kształcie litery V w stylizacji srebrnej - -

Obramowanie świateł przeciwmgłowych w kolorze Dark Miron LTA - -

Obudowa lusterek bocznych w kolorze Dark Miron 5J8 - -

Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia 976 - - -

Obudowa lusterek bocznych w kolorze satynowym 4RR 550 - -

Obudowy przednich refl ektorów w kolorze srebrnym 5EM - -

Obudowy przednich refl ektorów w stylizacja carbonu 88P - -

Obramowania szyb w kolorze czarnym -

Ramki szyb w kolorze srebrnym 4MQ - - -

Spojler tylny dachowy w kolorze nadwozia 923

Spojlery progowe boczne zewnętrzne w kolorze nadwozia 926 - 610

Spojlery progowe boczne zewnętrzne w stylizacji carbonu 09L - 1800 - 1800

Szyby tylne, boczne przyciemnione 070 880 880

Zaciski hamulców lakierowane na czerwono 4SU - 1650 1650 1650

Zaciski hamulców lakierowane na żółto 83Y - 1650 1650

Zderzak przedni i tylny z czerwonymi obramowaniami 4TU - - 900

Zderzak przedni i tylny z żółtymi obramowaniami 6WH - 250 -

Zderzak przedni i tylny ze srebrnymi obramowaniami 7P5 - - -

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze Dark Miron 7K7 - -

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze srebrnym 5IX - -

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

 standard;     - opcja niedostępna

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



AUDIO / TELEMATYKA GIULIETTA SPRINT TI VELOCE

Radio UConnectTM 5” z radiem cyfrowym DAB

wyświetlacz dotykowy 5”, zestaw głośnomówiący bluetooth®, odczyt wiadomości 

sms i funkcja strumieniowego odtwarzania dźwięku, sterowanie głosem, 

odtwarzacz Mp3 z portem USB i wejściem Aux z systemem DAB

6Q3 - - -

Radio UConnectTM 6,5” NAV

system nawigacji Uconnect, wyświetlacz dotykowy 6,5”, zestaw głośnomówiący 

bluetooth®, odczyt wiadomości sms i funkcja strumieniowego odtwarzania dźwięku, 

sterowanie głosem, odtwarzacz Mp3 z portem USB i wejściem Aux

6ZB 6050

Radio AlpineTM

7” wyświetlacz dotykowy z radiem cyfrowym DAB, 

system Apple Carplay & Android Auto

08Y 4200 4200 4200 4200

Pakiet Tech AlpineTM

08Y  Radio Alpine z 7” wyświetlaczem dotykowym i z radiem cyfrowym DAB, 

system Apple Carplay & Android Auto, gniazdo HDMI, gniazdo 12v

316 Kamera cofania

08Z 5200 5200 5200 5200

System audio Hi-Fi Bose 718 - 2750 2750

Przyciski sterowania radiem i bluetooth w kole kierownicy 709

Mopar Connected 0FD 1650 1650 1650 1650

Usługa UConnect Live (dostępna tylko z systemem UConnect) RSW

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Wyposażenie standardowe / cennik opcji dodatkowo płatnych

 standard;     - opcja niedostępna

Uconnect 6,5’’ RadioNav DAB (kolorowy wyświetlacz z ekranem 

dotykowym 6,5’’, gniazda karty SD, USB, AUX-IN, Bluetooth®, 

polecenia głosowe, Navi 3D)

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.



Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 01.09.2020.

SILNIK 

BENZYNOWY
SILNIKI DIESEL

SILNIK
1.4 TB 120 KM 1.6 JTDM 120 KM 1.6 JTDM 120 KM 2.0 JTDM 170 KM

WYMIARY NADWOZIA

Ilość miejsc 5 5 5 5

Ilość drzwi 5 5 5 5

Długość / szerokość (mm) (bez lusterek zewn.) 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798

Wysokość (mm) 1465 1465 1465 1465

Rozstaw osi (mm) 2634 2634 2634 2634

Pojemność bagażnika (dm3) 350 350 350 350

DANE TECHNICZNE

Ilość cylindrów, układ 4 L 4 L 4 L 4 L

Pojemność (cm3) 1368 1598 1598 1956

Moc maksymalna kW (KM - WE)

przy obr./min.
88 (120) @ 5000 88 (120) @ 3750 88 (120) @ 3750 125 (170) @ 3750

Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE)

przy obr./min. (Dynamic)
215 @ 2500 320 @ 1750 320 @ 1750 350 @ 1750

System Start&Stop standard

ZASILANIE

Wielopunktowy wtrysk paliwa 

(MPFI), z turbosprężarką

z intercoolerem

Multijet 2: bezpośredni wtrysk paliwa 1600 bar,

 turbosprężarka z intercoolerem

Napęd przedni - FWD

Skrzynia biegów MT6 MT6 TCT TCT

Min. ogumienie standardowe R16" R16" R17" R18"

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie Dual Pinion - dwuzębatkowy

Średnica skrętu kół pomiędzy krawężnikami (m) 10,9 10,9 10,9 10,9

ZAWIESZENIE

Przednie McPherson unowocześniony z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych łącznikach

Tylne Multilink ze zredukowaną poprzeczną belką nośną z aluminium

HAMULCE

Przednie tarczowe wentylowane (mm) 281 281 281 281

Tylne tarczowe (mm) 264 264 264 264

POJEMNOŚCI - MASY

Zbiornik paliwa (l) 60 60 60 60

Masa bez obciążenia (ze wszystkimi płynami,

zbiornikiem paliwa napełnionym w 90% i bez opcji)
1280 1390 1400 1410

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 195 195 195 214

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,4 10,0 10,2 8,3

ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)                                

Cykl miejski 8,8-9,0 5,8-6,1 5,1-5,2 6,2-6,3

Emisja CO
2
 (g/km) -  Cykl miejski 204-207 153-162 135-138 164-167

Cykl pozamiejski 5,8-6,0 4,0-4,1 4,5-4,6 4,2-4,4

Emisja CO
2
 (g/km) - Cykl pozamiejski 141-145 105-109 119-123 110-119

Cykl mieszany 6,9-7,1 4,7-4,9 4,7-4,8 4,9-5,1

Emisja CO
2
 (g/km) - Cykl mieszany 157-163 123-128 125-128 130-134

Klasa środowiskowa EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

 DANE TECHNICZNE

FWD - napęd na przednią oś, MT6 - skrzynia manualna 6-biegowa, TCT - automatyczna skrzynia 6-biegowa, dwusprzęgłowa


