ALFA ROMEO 2.0 GME TURBO BENZYNA 200
GIULIA KM AT RWD SUPER
Kolor nadwozia:
CZERWONY - MONZA RED

Rodzaj tapicerki:
Tkanina czarna/ skóra techniczna czarna

DANE TECHNICZNE
• Numer nadwozia : 620 K7602667
• Skrzynia biegów : Automatyczna
• Napęd : Na jedną oś

• Pojemność skokowa : 1995 cm3
• Moc silnika : 200 KM
• Średnie spalanie : NA l/100km
• Emisja CO2 : NA g/km
• Rok produkcji : 2018

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 17" Obręcze kół ze stopu metali lekkich
wieloramienne (rozmiar opon: 225/50)
• 4 poduszki powietrzne (2 przednie, 2 boczne)
• Adaptacja wyposażenia dla zimnych krajów
• ASR - system zapobiegający poślizgowi kół
napędowych przy przyspieszaniu
• Asystent pasa ruchu - LDW
• Automatyczna skrzynia biegów AT
• Blokada drzwi - Security Lock
• Czujnik deszczu
• Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach TPMS
• Czujnik zapięcia pasów SBR
• Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po
stronie pasażera
• Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
• Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
• Komputer pokładowy - Trip computer
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Kurtyny powietrzne boczne
Lusterka regulowane elektrycznie
Naklejka - Assistance 24h
Ochrona częściowa lakieru podczas transportu
Opcja powiązana z opcją 142
Podświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi
Poduszki powietrzne przednie boczne
Port USB w podłokietniku
Przyciski wielofunkcyjne na ramionach kierownicy
Radio z wyświetlaczem 6,5"
Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość
Regulacja manualna fotela kierowcy, 6-stopniowa
Regulacja manualna fotela pasażera, 6-stopniowa
System ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół

• System Alfa DNA - Tryb jazdy: Dynamic/ Natural/
Advanced Efficiency
• System audio obejmujący 8 głośników (4x165-mm,
20 Watt, 4x25-mm, 15 Watt)
• System awaryjnego hamowania Brake Assist System
(BAS)
• System hamowania (AEB) z czujnikiem ochrony
pieszych
• System Kontroli trakcji ESP
• System Stop&Start
• Szyby przednie sterowane elektrycznie
• Szyby tylne sterowane elektrycznie
• Tempomat
• Tkanina czarna/skóra techniczna
• Tylna kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem
• Tylne światła LED
• Wspomaganie kierownicy
• Zestaw naprawczy Fix&Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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Czujniki parkowania przednie i tylne
Koła ze stopów lekkich R18" 10-ramienne ciemne (opony: min. 225/45/18)
Lakier metalizowany
Lusterka zewnętrzne składane
Łopatki w kolumnie kierownicy do zmiany biegów do skrzyni automatycznej
Opony Run Flat o różnym wymiarze opon (przód 225; tył 255)
Pakiet Komfort
Podwójna końcówka rury wydechowej dla wersji 2.0 Turbo benzyna 200 KM AT8
Reflektory Bi-ksenonowe 25W z DRL
System Carplay/Android Auto
Szyby tylne, boczne przyciemnione
Wykończenie wnętrza w aluminium
Zaciski hamulców lakierowane na czerwono

2601.63 zł
3577.24 zł
3252.03 zł
1300.81 zł
1138.21 zł
609.76 zł
731.71 zł
813.01 zł
3008.13 zł
1219.51 zł
1463.41 zł
813.01 zł
1300.81 zł

Wartość wyposażenia dodatkowego: 21829.27 zł
CENA CENNIKOWA

CENA PROMOCYJNA

154 349 zł netto

128 110 zł netto

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

