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 ROK PRODUKCJI 2018

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 2018-07-05

 SILNIKI BENZYNOWE BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

2.0 Turbo Benzyna 200 KM AT8 Q4 149 900,- 179 400,- 189 400,- 199 400,- – –

2.0 Turbo Benzyna 280 KM AT8 Q4 – – 213 400,- 223 400,- 227 500,- –

2.9 V6 Bi-Turbo Benzyna 510 KM AT8 Q4 – – – – – 408 300,-

 SILNIKI DIESLA

2.2 Turbo Diesel JtdM-2 160 KM AT8 RWD – 177 200,- 187 200,- – – –

2.2 Turbo Diesel JtdM-2 190 KM AT8 RWD – 185 000,- 195 000,- – – –

2.2 Turbo Diesel JtdM-2 190 KM AT8 Q4 – 194 200,- 204 200,- 214 200,- – –

2.2 Turbo Diesel JtdM-2 210 KM AT8 Q4 – 196 200,- 206 200,- 216 200,- – –

RWD – napęd na tylną oś  Q4 – napęd 4x4  (AWD)  AT8 – automatyczna skrzynia 8-biegowa
1)  Wersja specjalna dostępna wyłącznie dla Klientów biznesowych (wymagany REGON) i lojalnościowych „Alfi sti” (szczegóły u autoryzowanych 

Dealerów Alfa Romeo)

Cennik obowiązuje od: 2018-09-01

CENNIK WERSJI PODSTAWOWYCH



my:Assistant

POMOC W RAZIE WYPADKU
Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się 
z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany 
i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola 
samochodu gdziekolwiek jesteś.

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę 
internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 
czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli 
samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest 
aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując 
połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogowa» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej 
świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na 
bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.
Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby 
zostaną niezwłocznie powiadomione.
W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas 
określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej 
Uconnect LIVE).

Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności 
zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować 
i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację 
Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub 
wyjedzie z wcześniej określonego obszaru. 

Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony 

limit prędkości.

Usługa pozwala na ustawienie przypomnienia. Dzięki tej usłudze, w wybrane dni można dostawać przypomnienie zaraz po zaparkowaniu i wyjściu z auta, 
co pomaga w tym, by niczego z niego nie zapomnieć. Można aktywować lub dezaktywować usługę przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce 
my:RemoteControl/ Aktywuj powiadomienia, wybierając rodzaj powiadomienia, dni tygodnia w których powiadamianie będzie aktywne, ewentualne 

2 adresy e-mail, na które będzie wysyłane powiadomienie wraz z jego nazwą.

* - tylko dla modeli 500, 500L, 500X

UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU, 
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU

MONITORUJ SWÓJ SAMOCHÓD I DBAJ O NIEGO

ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD

POMOC DROGOWA

POMOC W RAZIE KRADZIEZ· Y

my:RemoteControl

BLOKADA DRZWI

ZNAJDŹ  SAMOCHÓD

ALERT DOTYCZĄCY OBSZARU 

ALERT DOTYCZĄCY PRĘDKOŚCI 

REMINDER*
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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 2018-07-05

STELVIO BUSINESS1)

Idealny SUV dla Twojego Biznesu

Już od 121 870,-  netto

1)  Wersja specjalna dostępna wyłącznie dla Klientów biznesowych  (wymagany REGON)  i lojalnościowych „Alfi sti”.  

   Szczegóły u autoryzowanych Dealerów Alfa Romeo

Wyposażenie standardowe dla wersji Stelvio Business:

• Automatyczna skrzynia biegów ZF 8-stopniowa

• Napęd na cztery koła Q4

• Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa

• Refl ektory bi-ksenonowe 35W z funkcją doświetlania zakrętów AFS

• Nawigacja AlfaTM Uconnect Nav z wyświetlaczem 6,5" z mapą Europy Zachodniej, w tym Polska

• System ostrzegania o najechaniu na poprzedzający pojazd (FCW) z systemem autonomicznego hamowania awaryjnego (AEB) 

• System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW)

• System kontroli zjazdu (HDC)

• System AlfaTM DNA z 3 trybami jazdy: 

 Dynamic – ustawienia sportowe, Normal – ustawienia komfortowe, Advanced Effi ciency – ustawienia ekonomiczne

• Tylne czujniki parkowania

• Tempomat (Cruise Control)

• Radio AlfaTM Connect 6,5” (wyświetlacz 6,5", port USB & Aux, bluetooth, audio streaming, rotary pad, 8 głośników)

• Koła ze stopów lekkich R17

• Przyciski na ramionach kierownicy do sterowania radiem i telefonem

• Światła przednie LED z funkcją do jazdy dziennej DRL i tylne LED 

• Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie

Technologia:

•  Silnik 2.0 GME (turbo benzyna)

 Moc: 200 KM

 Przyspieszenie: 7,2 s (0-100 km/h)

 Prędkość maks.: 215 km/h

 Spalanie: 7,9 l/100 km (cykl mieszany)

 Emisja CO
2
: 183 (g/km  - cykl mieszany)

 Zbiornik paliwa: 64 l.

 Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min.: 330 Nm @ 1.750

• Napęd na cztery koła Q4 (AWD)

 Wymiary: Długość: 4 687 mm; Szerokość: 1 903 mm; Wysokość: 1 671 mm; Rozstaw osi: 2 820 mm;  Zwis: przedni 861 mm; tylny 1 008 mm

• Bagażnik – pojemność: 525 dm3; 1600 dm3 (po złożeniu tylnej kanapy); 

 Elektrycznie otwierany (3 regulacje)

•  Zbiornik paliwa: 58 l.
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414 Czerwony

Rosso Alfa

408 Czarny

Nero Vulcano

082 Titanio

Imola

361 Czerwony

Rosso Competizione

035 Szary

Grigio Vesuvio

800 Zielony

Verde Visconti

217 Biały

Bianco Alfa

620 Srebrny

Grigio Silverstone

092 Niebieski

Blu Montecarlo

248 Biały

Bianco Trofeo

318 Szary

Grigio Stromboli

756 Niebieski

Blu Misano

480 Brązowy

Basalto Brown

PASTELOWE 

METALIZOWANE

TRÓJWARSTWOWE PERŁOWE

KOLORY BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

Lakier pastelowy biały - Bianco Alfa (217) 5B2 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-

Lakier pastelowy czerwony - Rosso Alfa (414) 5CA 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Lakier metalizowany brązowy - Basalto Brown (480) 61P 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- –

Lakier metalizowany czarny - Nero Vulcano (408) 58B 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,-

Lakier metalizowany niebieski - Blu Misano (756) 5DS – 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,-

Lakier metalizowany niebieski - Blu Montecarlo (092) 5CD 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,-

Lakier metalizowany srebny - Grigio Silverstone (620) 210 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,-

Lakier metalizowany szary - Grigio Stromboli (318) 5CC 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,-

Lakier metalizowany szary - Grigio Vesuvio (035) 5CE 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,-

Lakier metalizowany szary - Titanio Imola (082) 5DN 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- –

Lakier metalizowany zielony - Verde Visconti (800) 5DR 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- 4 300,- –

Lakier trójwarstwowy czerwony - Rosso Competizione (361) 270 – – 10 500,- 10 500,- 10 500,- 10 500,-

Lakier trójwarstwowy biały - Bianco Trofeo (248) 4SA – – 10 500,- 10 500,- 10 500,- 10 500,-

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; - 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 2018-07-05
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KOŁA I OPONY BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

17" obręcze kół ze stopu lekkiego wieloramienne 
(rozmiar opon: 225/65)

420 – – – –

17" obręcze kół ze stopu lekkiego wieloramienne polerowane 
(rozmiar opon: 225/65)

108 2 000,- 2 000,- – – – –

17" obręcze kół ze stopu lekkiego wieloramienne 
(rozmiar opon: 225/65)

421 2 000,- 2 000,- – – – –

18" obręcze kół ze stopu lekkiego 5-otworowe 
(rozmiar opon: 235/60)

4AY 4 400,- 4 400,- – – –

18" obręcze kół ze stopu lekkiego szprychowe 
(rozmiar opon: 235/60)

4WQ 2 400,- 4 400,- 2 400,- – – –

18" obręcze kół ze stopu lekkiego polerowane 
(rozmiar opon: 235/60)

208 2 800,- 5 200,- 2 800,- – – –

18" obręcze kół ze stopu lekkiego Sport Design 
(rozmiar opon: 235/60)

6G6 6 600,- 6 600,- 3 650,- – – –

19" obręcze kół ze stopu lekkiego wieloramienne 
(rozmiar opon: 235/55)

5FB 4 400,- 8 400,- 4 400,- 4 400,- –

19" obręcze kół ze stopu lekkiego 5-otworowe 
(rozmiar opon: 235/55)

5EV 10 000,- 10 000,- 6 000,- 2 400,- –

19" obręcze kół ze stopu lekkiego Sport Design 
(rozmiar opon: 235/55)

6G7 – – 6 000,- 3 650,- 2 400,- –

20" obręcze kół ze stopu lekkiego Quadrifoglio srebne 
(rozmiar opon: przód 255/45, tył 285/40)

5ER – – – – –

20" obręcze kół ze stopu lekkiego Quadrifoglio polerowane 
(rozmiar opon: przód 255/45, tył 285/40)

5YN – – – – – 0,-

20" obręcze kół ze stopu lekkiego wieloramienne 
(rozmiar opon: 255/45)

5A6 13 400,- 13 400,- 9 200,- – 4 400,- –

20" obręcze kół ze stopu lekkiego wieloramienne polerowane 
(rozmiar opon: 255/45)

74B – – 9 600,- 5 800,- 4 050,- –

20" obręcze kół ze stopu lekkiego 5-otworowe 
(rozmiar opon: 255/45) 

9GF – – 9 950,- – 5 950,- –

Opony cało sezonowe o tym samym wymiarze 
(dostępne z 18" obręczami kół ze stopów lekkich: 208 lub 4AY 
lub lub 4WQ lub 6G6

4KT 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,- –

Koło zapasowe dojazdowe - niepełnowymiarowe 803 1 450,- 1 450,- –

Zestaw naprawczy Fix&Go 8F5 – 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

■ opcja standardowa; - opcja niedostępna

17" 18"

420
 

4AY
 

108
 

4WQ
 

421
 

208
 

6G6
 

19" 20"

5EV 5YN5FB 5A66G7 74B 9GF

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Koła ze stopów lekkich – miniatury

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 2018-07-05
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STYLISTYKA WNĘTRZA/TAPICERKA BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

Siedzenia komfortowe tkanina: BUSINESS/STELVIO
• 015 tkanina czarno/szara, deska rozdzielcza czarna

 – – – –

Siedzenia komfortowe skóra: BUSINESS/STELVIO 
• 414 skóra czarno/czarna, deska rozdzielcza czarna

 211 8 300,- 8 300,- – – – –

Siedzenia komfortowe tkanina/skóra: SUPER
• 417 tkanina/skóra techniczna: czarno/czarna, deska rozdzielcza czarna
•  488 tkanina/skóra techniczna: czarna /czerwona, deska rozdzielcza 

czarno /czerwona
•  410 tkanina/skóra techniczna: czarno/brązowo, deska rozdzielcza 

czarno /brązowa

 728 – – – –

Siedzenia komfortowe skóra: SUPER/B-TECH EDITION
• 414 skóra czarna, deska rozdzielcza czarna
• 431 skóra czerwona, deska rozdzielcza czarno/czerwona
• 461 skóra brązowo, deska rozdzielcza czarno/brązowa
• 448 skóra czarna, deska rozdzielcza czarno/biała
• 899 skóra biała, deska rozdzielcza czarno/biała

 211 – – 4 500,- 4 500,- – –

Siedzenia komfortowe skóra "Luxury": SUPER 
• Wykończenie wnętrza w drewnie – Szary Dąb/4MN – brązowy Orzech
• 500 skóra czarna, deska rozdzielcza czarna
• 509 skóra czerwona, deska rozdzielcza czarno/czerwona
• 531 skóra brązowa, deska rozdzielcza czarna/brązowa
• 565 skóra beżowa, deska rozdzielcza czarna/beżowa

9AE/
9AF

– – 13 000,- – – –

Siedzenia sportowe skóra: EXECUTIVE/Pakiet Interior Sport
• 423 skóra czarna, deska rozdzielcza czarna
• 422 skóra czerwona, deska rozdzielcza czarno/czerwona
• 467 skóra brązowa, deska rozdzielcza czarna/brązowa
• 447 skóra czarna, deska rozdzielcza czarno/biała

788/
96S

– – 9 200,- 9 200,- –

Siedzenia sportowe alcantara/skóra: QUADRIFOGLIO
•  529 alcantara/ skóra czarna, deska rozdzielcza czarna, 

panele drzwi obszyte czarną nitką
– – – – –

Siedzenia sportowe alcantara/skóra: QUADRIFOGLIO 
•  900 alcantara/skóra czarna, deska rozdzielcza czarna, 

panele drzwi czarne obszyte czerwoną nitką
•  542 alcantara/skóra czarna, deska rozdzielczaczarna,

panele drzwi czarne obszyte biało-zieloną nitką

79A – – – – – 2 200,-

Siedzenia sportowe alcantara/skóra: QUADRIFOGLIO
•  544 alcantara/ skóra czarna, deska rozdzielcza czarna/czerwona, 

panele drzwi obszyte czerwoną nitką
•  537 alcantara/ skóra czarna, deska rozdzielcza czarna/biała, 

panele drzwi obszyte biało-zieloną nitką

7Q5 – – – – – 4 400,-

Siedzenia sportowe Sparco: QUADRIFOGLIO
Siedzenia przednie Sparco z zintegrowanym zagłówkiem oraz tylnym 
szkieletem z włókna węglowego

60A – – – – – 15 800,-

Deska rozdzielcza obszyta skórą 4H0 – – 3 000,- 3 000,- 3 000,-

Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą/alcantarą 
z wewnętrznymi elementami włókna węglowego

5ZK – – – – – 2 500,-

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 2018-07-05

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

46

Deska

rozdzielcza 

i panele drzwi

czarno-czarne

Deska

rozdzielcza 

i panele drzwi

czarno-białe

Deska

rozdzielcza 

i panele drzwi

czarno-czerwone

Deska

rozdzielcza 

i panele drzwi

czarno-brązowe

■ opcja standardowa; - 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 2018-07-05

TKANINA

STELVIO & BUSINESS

SKÓRA NATURALNA (OPCJA)

STELVIO & BUSINESS & SUPER & B-TECH EDITION

SKÓRA LUKSUSOWA DLA PAKIETU LUXURY (OPCJA)

SUPER

SIEDZENIA SPORTOWE SKÓRZANE DLA PAKIETU VELOCE (OPCJA)

SUPER & EXECUTIVE & B-TECH EDITION
SIEDZENIA SPORTOWE ALCANTARA/SKÓRA (STD)

QUADRIFOGLIO

899
Biała

461
Brązowa

414/448
Czarna

431
Czerwona

TKANINA/SKÓRA (STD)

SUPER & B-TECH EDITION

500
Czarna

509
Czerwona

565
Beżowa

531
Brązowa

423/447
Czarne

422
Czerwone

467
Brązowe

Czarne Czarne
Sparco (opcja)

410
Czarno/Brązowa

417
Czarna

488
Czarno/Czerwona

015
Czarno/Szara
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PAKIETY BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

Pakiet „Asystent kierowcy Plus”
JKJ Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych  
XAN Czujnik monitorowania martwych pól  
316 Kamera cofania  
410 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne  
508 Czujniki parkowania przód i tył  
64L Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne

8M4 3 500,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-

Pakiet „Asystent Kierowcy” 
316 Kamera cofania  
508 Czujniki parkowania przód i tył

6UN 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,-

Pakiet „Convenience Plus” 
GX4 System Keyless Entry  
384 Air Quality System  
57J Szyba z fi ltrem przeciwsłonecznym  
83X Przedni port USB/ gniazdo 12V  
83Z Zewnętrzne podświetlenie klamek drzwi 

1EK 2 700,- 2 700,- 2 700,- 2 700,- 2 700,- –

Pakiet „Elektryczne fotele”  
CDE Elektryczna regulacja fotela pasażera, 6-stopniowa  
136 Elektryczna regulacja fotela kierowcy, 6-stopniowa

8M8 4 000,- 4 000,- 4 000,- 4 000,- –

Pakiet „Eelektryczne fotele” dla wersji Quadrifoglio
JT2  Fotele elektrycznie regulowane w 8-płaszczyznach 

z pamięcią fotela kierowcy  
NHS Podgrzewana kierownica  
452 Fotele przednie podgrzewane  
7XF  Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej 

kierowcy

8M9 – – – – – 6 500,-

Pakiet „Flota Plus” 
JKJ Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych  
RB4 Alfa Connect Nav - Nawigacja 6,5"  
XAN Czujnik monitorowania martwych pól  
316 Kamera cofania  
410 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne  
508 Czujniki parkowania przód i tył  
64L Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne  

8ML 6 500,- 6 500,- 6 500,- 6 500,- 6 500,- –

Pakiet „Flota” 
GTD Lusterka zewnętrzne składane  
RB4 Alfa Connect Nav - Nawigacja 6,5"

9G8 4 200,- 4 200,- 4 200,- –

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 2018-07-05

■ opcja standardowa; - opcja niedostępna

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Pakiet Lighting ze światłami bi-xenon o mocy 35 Watt Pakiet Luxury, wykończenie wnętrza w drewnie 
brązowy orzech

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

PAKIETY BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

Pakiet „Lighting” 
102 Spryskiwacze refl ektorów  
230 Refl ektory Bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL  

8LZ/
95E 

6 200,-

Pakiet „Luxury”  
GTD Lusterka zewnętrzne składane  
JT2  Fotele elektrycznie regulowane w 8-płaszczyznach 

z pamięcią fotela kierowcy  
MMH Chromowane ramki szyb  
NHS Podgrzewana kierownica  
110 Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy  
155  Wykończenie wnętrza w drewnie – Szary Dąb/4MN – 

brązowy Orzech 
212 Skóra ekskluzywna Pieno Fiore  
4GF 7" wyświetlacz TFT  
452 Fotele przednie podgrzewane  
6BN  Kierownica sportowa "Luxury" z przyciskami wielofunkcyjnymi

9AE
9AF

– – 13 000,- – – –

Pakiet „Performance Plus AT” 
SDD Zawieszenie aktywne – Alfa Active Suspension  
4WE  Łopatki aluminiowe zmiany biegów do skrzyni 

automatycznej  
939 Blokada tylnego dyferencjału  

8LW – – 11 000,- 11 000,- 11 000,-

Pakiet „Sport” 
156 Wykończenie wnętrza w aluminium  
321 Skórzana kierownica luxury  
4CS Aluminiowe nakładki na pedały

9ZU – – 2 000,- 2 000,- –

Pakiet „Interior Sport” 
CDE Elektryczna regulacja fotela pasażera, 6-stopniowa  
NHS Podgrzewana kierownica  
110 Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy  
136 Elektryczna regulacja fotela kierowcy, 6-stopniowa  
452 Fotele przednie podgrzewane  
7XF  Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej 

kierowcy  
788  Skóra naturalna, fotele przednie sportowe z wysuwaną 

częścią podkolanową  

96S – – 9 200,- 9 200,- –

Pakiet „Zimowy”
NHS Podgrzewana kierownica  
110 Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy  
452 Fotele przednie podgrzewane  

8M2 3 300,- 3 300,- 3 300,- 3 300,- –

Pakiet „Interior Sport Plus”
7XF Elektryczne dopasowanie boków foteli -power bolster
788 Przednie sportowe fotele skórzane
110 Podgrzewane dysze przednich wycieraczek
452 Fotele przednie podgrzewane
NHS Podgrzewane koło kierownicy
JT2 8-stopniowa elektryczna regulacja przednich siedzeń, z 
pamięcią ustawień fotela kierowcy
368 Podgrzewana tylna kanapa
4H0 Deska rozdzielcza obszyta skórą
4GF 7" wyświetlacz TFT pomiędzy zegarami
NH3 Tempomat adaptacyjny

19Z – – 15 500,- – 15 500,- –

Zestaw dla palących
Popielniczka
Zapalniczka

989 220,- 220,- 220,- 220,- 220,- 220,-

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; - opcja niedostępna

Pakiet Asystent kierowcy z tylną kamerą cofania Pakiet Luxury z wnętrzem beżowym

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 2018-07-05
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO/TECHNOLOGIA BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

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

Alarm fabryczny 8G2 2 200,- 2 200,- 2 200,- 2 200,- 2 200,- 2 200,-

AlfaTM Dynamic Suspension FSD (zmienna charakterystyka pracy 
amortyzatorów)

377 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2000,- –

Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - Security Lock  

Czujnik asystenta pasa ruchu  

Czujnik deszczu

Czujnik stref martwego pola  – P P P

Czujniki parkowania tylne –

Czujniki parkowania przód i tył 508 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-

Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 410 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

Napęd na 4 koła AlfaTM Q4 (AWD) /– /–

Przednie światła w technologii LED (tylko dla wersji diesel) 4SM – /– /– – –

Refl ektory bi-ksenonowe 35W z funkcją doświetlania zakrętów AFS  P

 System Alfa DNATM z wyborem stylu jazdy
  • Dynamic – tryb jazdy sportowej
  • Normal – tryb jazdy naturalny
  • Advanced Effi ciency – tryb jazdy najbardziej ekonomiczny
  • Race – tryb jazdy wyczynowej (tor wyścigowy) – – – – –

System poprawiające bezpieczeństwo: ABS, ESC, TC, PBA, 
HSA, TPMS

System kontroli zjazdu

System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu 
(Lane Departure Warning)

System Start&Stop  

System ostrzegania o najeżdzaniu na poprzedzający pojazd 
(Forward Colission Warning)

System zawieszenia sportowego AlfaTM Active Suspension SDD – – 5 000,- 5 000,- 5 000,-

Światła halogenowe przednie do jazdy dziennej DRL 
(day running light) w technologii LED

Światła przeciwmgłowe tylko dla wersji diesel 097 – /– /– /– – –

Światła tylne w technologii LED

Tempomat (Cruise Control)

Tempomat adaptacyjny NH3 5 200,- 5 200,- 5 200,- 5 200,- 5 200,-

Zintegrowany system hamulcowy (Integrated Brake system)

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; - opcja niedostępna

Bezkluczykowe otwarcie drzwi 
- keyless Entry

Pakiet zimowy: podgrzewane fotele 
przednie + podgrzewana kierownica

Zawieszenie aktywne Alfa Active 
Suspension 

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 2018-07-05
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KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

3,5" wyświetlacz TFT między zegarami – – –

7" wyświetlacz TFT między zegarami 4GF 1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

6 stopniowa regulacja manualna przednich foteli  –

6 stopniowa regulacja elektryczna przednich foteli z regulacją 
odcinka lędźwiowego

 P P P P P

Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy 4CS – – 1 500,- 1 500,-

Bezdotykowe otwarcie tylnej klapy bagażnika 
(np. poprzez ruch nogą pod tylnym zderzakiem)

8CL – – 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-

Centralny zamek sterowany pilotem  –

Elektryczny hamulec postojowy  

Dodatkowe gniazdo w bagażniku 230v/50hz JKZ 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

Hak holowniczy 960 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,- –

Kamera cofania z dynamicznymi liniami 316 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa  

Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną  –

Koło kierownicy podgrzewane  P P P P P

Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie

Lusterka składane zewnętrzne boczne GTD 1 600,- 1 600,- 1 600,- 0,-

Łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany 
biegów manualnie dla skrzyni automatycznej

4WE 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-

Nawiew na tylną kanapę  

Ogrzewana tylna kanapa 368 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 700,- 1 700,-

Prowadnice do mocowania siatki w bagażniku CMD 440,- 440,- 440,- 440,- 440,- 440,-

Przyciski na ramionach kierownicy do sterowania radiem

Przycisk start na ramionach kierownicy

Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość

Siatka do bagażnika CKR 440,- 440,- 440,- 440,- 440,- 440,-

Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie

Uchwyty isofi x do mocowania fotelika dziecięcego  

Wspomoganie układu kierowniczego  

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; - 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 2018-07-05

Pojemność bagażnika 525 litrów Tylna klapa bagażnika elektrycznie 
otwierana
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; - 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 2018-07-05

Zaciski hamulców lakierowane na: czarno lub czerwono 
lub żółto

4 końcówki rury wydechowej z tylnym dyfuzorem

NADWOZIE I STYL BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

Chromowane 2 końcówki rury wydechowej –

Chromowane 4 końcówki rury wydechowej dla wersji Quadrifoglio – – – – –

Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie 400 7 500,- 7 500,- 7 500,- 7 500,- 7 500,- 7 500,-

Dodatkowe wloty powietrza w przednim zderzaku i na masce 
samochodu

– – – – –

Listwa progowa z napisem Alfa Romeo 79U – – 450,- 450,- –

Logo Quadrifoglio z boku samochodu 556 – – – – –

Obramowania szyb w kolorze chromowanym MMH 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- –

Obramowania szyb w kolorze czarnym –

Obramowania szyb w kolorze czarnym lakierowanym MMR – – 2 000,- 2 000,-

Powiększone tarcze hamulcowe ceramiczno-węglowe BRM – – – – – 33 000,-

Relingi dachowe w kolorze aluminiowym 357 1400,- 1400,- 1400,- 1400,- 1400,- –

Relingi dachowe w wykończeniu czarnym błyszczącym Gloss Black 0MV – – 1400,- 1400,- 1400,-

Szyby tylne, boczne przyciemnione 070 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,-

Tylne światła w technologii LED

Tylny zderzak z dyfuzorem i 4 chromowanymi końcówkami rury 
wydechowej

– – – – –

Usunięcie napisu określającego poziom wyposażenia 5JP 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Usunięcie tylnego napisu Q2 / Q4 5JE 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- –

Zaciski hamulców  anodyzowane Quadrifoglio 4TB – – – – –

Zaciski hamulców aluminiowe

Zaciski hamulców lakierowane na czarno 4SU 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 2 000,-

Zaciski hamulców lakierowane na czerwono 4TA 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 2 000,-

Zaciski hamulców lakierowane na żółto 58I 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 2 000,-
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AUDIO BUSINESS1) STELVIO SUPER B-TECH
EDITION EXECUTIVE QUADRIFOGLIO

Radio Alfa™ Connect 6,5"
   • 6,5" wyświetlacz
   • FM/AM-radio
   • bluetooth, Audio Streaming
   • rotary pad na konsoli środkowej
   • 8 głośników (4x165-mm, 20 Watt, 4x25-mm, 15 Watt)

Radio cyfrowe z systemem DAB RS9 1 350,- 1 350,- 1 350,- 1 350,- 1 350,-

8.8"  szeroki kolorowy wyświetlacz w części środkowej deski 
rozdzielczej

RAP P P P P 1 500,-

Mirroring System Carplay/Android Auto 8EW 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-

Mopar Connect 0FD 1 650,- 1 650,- 1 650,- 1 650,- 1 650,-

Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 6,5" RB4 5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-

Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8,8" RB5 – – P 8 500,- P 8 500,-

Przedni port USB i gniado 12V 

Pakiet „Audio Sound Theatre”
718 System audio obejmujący 10 głośników w tym subwoofer
   • 400 Watt wzmacniacz
   •  9 głośników (4x165-mm, 30 Watt, 1 x 80-mm 20 Watt, 

4x25-mm 20 Watt)
   • 1 subwoofer 180 mm x 250 mm, 40 Watt
LCA  Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek 

drzwi oraz pod panelami drzwi

8PK 3 000,- 3 000,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-

Pakiet „Audio Sound Theatre” by Harman Kardon
4JF System audio obejmujący 14 głośników w tym subwoofer
   • 900 Watt wzmacniacz
   •  13 głośników (4x165-mm, 50 Watt, 5 x 80-mm 25 watt, 

4x25-mm 20 Watt)
   • subwoofer 180 mm x 250 mm, 50 Watt
LCA  Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek 

drzwi oraz pod panelami drzwi

8PJ – – 6 000,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-

Pakiet „Nawigacja Uconnect Nav Mirroring”
RAP Radio z wyświetlaczem 8,8"  
RB5 Alfa Connect Nav - Nawigacja 8,8"  
RS9 Radio cyfrowe - DAB  
8EW System Carplay/Android Auto  

0TJ – – 13 250,- – 13 250,- –

Mapa do nawigacji dla Europy Zachodniej w tym mapa Polski 8TW 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; - 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 2018-07-05

Radio U Connect z wyświetlaczem 8,8" System HI FI by Harman Kardon
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SILNIKI BENZYNOWE SILNIKI DIESEL

SILNIK

2.0 TURBO 
200 KM 
AT8 Q4

2.0 TURBO 
280 KM 
AT8 Q4

2.9 BI 
TURBO 510 

KM 
AT8 Q4

2.2 TURBO 
160 KM 

AT8 RWD

2.2 TURBO 
190 KM 

AT8 RWD

2.2 TURBO 
190 KM 
AT8 Q4

2.2 TURBO 
210 KM 
AT8 Q4

WYMIARY NADWOZIA

Ilość miejsc 5 5 5 5 5 5 5

Ilość drzwi 5 5 5 5 5 5 5

Długość/szerokość (mm) (bez lusterek zewn) 4 687/1 903 4 687/1 903 4 702/1 955 4 687/1 903 4 687/1 903 4 687/1 903 4 687/1 903

Wysokość (mm) 1 671 1 671 1 691 1 671 1 671 1 671 1 671

Rozstaw osi (mm) 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818

Zwis przedni/tylny (mm) 861/1 008 861/1 008 866/1 018 861/1 008 861/1 008 861/1 008 861/1 008

Pojemność bagażnika (dm3)/po złożeniu tylnej kanapy 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600

DANE TECHNICZNE

Ilość cylindrów, układ 4 L 4 L V6 4 L 4 L 4 L 4 L

Pojemność (cm3) 1 995 1 995 2 891 2 143 2 143 2 143 2 143

Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min.
148 (200)
@4 500

206 (280)
@5 250

375 (510)
@6 500

118 (160)
@3 750

140 (190)
@3 500

140 (190)
@3 500

154 (210)
@3 750

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

330 Nm
@1 750

400 Nm
@2 250

600 Nm
@2 500

450 Nm
@1 750

450 Nm
@1 750

450 Nm
@1 750

470 Nm
@1 750

System Start&Stop std std std std std std std

ZASILANIE Wtrysk elektroniczny, sekwencyjny, fazowy,
z kontrolą detonacji

Wtrysk bezpośredni Multijet „Common Rail”,
sterowany elektronicznie, z intercoolerem

NAPĘD Q4 – AWD Q4 – AWD Q4 – AWD RWD RWD Q4 – AWD Q4 – AWD

SKRZYNIA BIEGÓW AT8 AT8 AT8 AT8 AT8 AT8 AT8

MIN. OGUMIENIE PODSTAWOWE R17" R18" R20" R17" R17" R17" R17”

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie Zębnik z listwą zębatą ze wspomaganiem elektrycznym

Średnica skrętu kół pomiędzy krawężnikami (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

ZAWIESZENIE

Przednie Alfa Link™

Tylne Alfa Multi Link™

HAMULCE WENTYLOWANE

Przednie tarczowe (mm)
Ceramiczne (mm)

330 330 390 330 330 330 330

Tylne tarczowe (mm)
Ceramiczne (mm)

292 292 350 292 292 292 292

POJEMNOŚCI - MASY

Zbiornik paliwa (l) 64 64 64 58 58 58 58

Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, zbiornikiem 
paliwa napełnionym w 90 % i bez opcji) (kg)

1 660 1 660 1 830 1 660 1 660 1 745 1 745

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 215 230 283 198 210 210 215

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7.2 5.7 3.8 8.8 7.6 7.6 6.6

ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)                                

Cykl miejski 9,8-10,0 10,0-10,2 12.3 6,0-6,1 6,0-6,1 6,5-6,9 6,5-6,9

Cykl pozamiejski 6,8-7,0 6,6-6,8 8.4 4,8-5,2 4,8-5,2 5,2-5,6 5,2-5,6

Cykl mieszany 7,9-8,1 7,9-8,0 9.8 5,3-5,5 5,3-5,5 5,7-6,1 5,7-6,1

Emisja CO
2
 (g/km) - Cykl miejski 227-231 232-235 284 159-160 159-161 171-181 171-181

Emisja CO
2
 (g/km) - Cykl pozamiejski 157-161 153-158 194 126-137 126-137 136-148 136-148

Emisja CO
2
 (g/km) - Cykl mieszany 183-187 182-186 227 139-145 139-145 149-160 149-160

Klasa środowiskowa E6D E6D E6D E6D E6D E6D E6D

 DANE TECHNICZNE

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 2018-07-05

RWD - napęd na tylną oś,    AWD - napęd 4x4  (Q4),      AT8 - automatyczna skrzynia 8-biegowa


