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Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem Smart Renting jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Rata wynajmu 2 400 złotych netto dotyczy samochodu Alfa Romeo Tonale 
1.5 130 KM DCT7 „EDIZIONE SPECIALE” w cenie katalogowej 180 000 złotych brutto w umowie na 36 miesięcy, z limitem 15 000 km rocznie, wpłata własna 5% ceny katalogowej. W podanej 
racie zawarte są usługa Assistance wraz z samochodem zastępczym. Zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Szczegóły akcji 
u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo.
Gwarancja Maximum Care dotyczy samochodów Alfa Romeo Giulia, Stelvio oraz Tonale i obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 3 lata dodatkowej ochrony serwisowej z łącznym limitem 
przebiegu 200 tys. km. Szczegółowe warunki gwarancji u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego i ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz opcje jego wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Dostępność opisanych 
w materiale opcji wyposażenia jest zależna od wersji samochodu i może wiązać się z dopłatą. Szczegóły dotyczące dostępnych konfiguracji i dodatkowo płatnych opcji u autoryzowanych 
dealerów Alfa Romeo. Reklamodawca: FCA Poland S.A. ul. M. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-004-86-27, KRS 19628 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. Kapitał zakładowy 
660.334.600 PLN, w pełni opłacony. Informacje kontaktowe: www.alfaromeo.pl, infolinia: 0080034280000.

MÓJ WYBÓR - ALFA ROMEO
Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

POLECAM  
ROBERT KUBICA

*Cena nie zawiera kosztów przygotowania samochodu i opłaty transportowej w wysokości 500 zł brutto.

* Sprawdź wysokość raty wynajmu w kalkulatorze na stronie wynajem.alfaromeo.pl.

JUŻ OD 2400 ZŁ NETTO/M-C*

| ABONAMENT LEASYS SMART RENTING

| RATA: OD 2400 ZŁ NETTO/M-C*

| WPŁATA: 5%

| OKRES: 36 MIESIĘCY

| PRZEBIEG: 15 000 KM ROCZNIE

| USŁUGA ASSISTANCE I SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

|  MOŻLIWOŚĆ WYKUPU SAMOCHODU PO 
ZAKOŃCZENIU UMOWY

MODEL: ALFA ROMEO TONALE

WERSJA: EDIZIONE SPECIALE

SILNIK: 1.5 T4 GSE HYBRID

MOC: 

⚫ SILNIK BENZYNOWY: 130 KM

⚫ SILNIK ELEKTRYCZNY +20 KM

SKRZYNIA BIEGÓW: AUTOMATYCZNA

CENA Z VAT: 180 000 ZŁ*

CENA BEZ VAT: 146 341,46 ZŁ*

KIEROWCA ALFA ROMEO F1 TEAM ORLEN
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3Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 PLN brutto. Dane w niniejszym cenniku mają 
charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, 
zmian podatkowych, zmian przepisów celnych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. 
Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.

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.fiat.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 08.04.2022.

WERSJA EDIZIONE SPECIALE

SILNIK
1.5 T4 GSE Hybrid 130 KM (+20 KM) DCT7

⚫  Automatyczna skrzynia biegów 2-sprzęgłowa
⚫  20” felgi aluminiowe
⚫  Aluminiowe listwy progowe
⚫  Aluminiowe nakładki na pedały
⚫  Bezdotykowe otwarcie klapy bagażnika ruchem stopy
⚫  Bezkluczykowy dostęp Keyless Entry
⚫  Czujniki parkowania przednie i tylne
⚫  Czerwone zaciski hamulcowe Brembo
⚫  Czarne lakierowane obramowania szyb zewnętrznych
⚫  Elementy stylistyczne nadwozia Dark Miron
⚫  Przyciemniane tylne szyby (boczne + tylna)
⚫  Oświetlenie nastrojowe Ambient
⚫  Światła główne Matrix Full LED
⚫  Światła tylne LED

BOGATE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

⚫  Tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami
⚫  10,25” system multimedialny Uconnect z wyświetlaczem 

dotykowym i nawigacją fabryczną
⚫ 12,3” wirtualny wyświetlacz zegarów TFT
⚫ Bezprzewodowa ładowarka do smartfona
⚫ Bezprzewodowy system Android Auto/ Apple CarPlay
⚫ Deska rozdzielcza z szarym obszyciem
⚫ Sportowe przednie fotele obszyte alcantarą
⚫ Sportowa, skórzana kierownica z aluminiowymi manetkami  zmiany biegów
⚫ Adaptacyjny tempomat – Adaptive Cruise Control
⚫ Automatyczne światła drogowe z systemem High Beam System
⚫ Autonomous Emergency System - Autonomiczny system hamowania awaryjnego
⚫  Forward Collision Warning - System ostrzegania przed kolizją czołową
⚫ Lane Support System - Asystent zmiany pasa ruchu
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Android Auto jest znakiem towarowym Google LLC. Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
Ilustracje odnoszą się do Apple CarPlay.



4Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 PLN brutto. Dane w niniejszym cenniku mają 
charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, 
zmian podatkowych, zmian przepisów celnych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. 
Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.

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.fiat.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 08.04.2022.

Lakiery KOD 
OPCJI EDIZIONE SPECIALE

Lakier pastelowy - Czerwony Alfa 1WY 0 zł

Lakier metalizowany - Niebieski Misano 3YS 3 800 zł

Lakier metalizowany - Szary Vesuvio 3XV 3 800 zł

Lakier perłowy trójwarstwowy - Zielony Montreal 6FW 7 000 zł

414 Czerwony Alfa 

756 Niebieski Misano

398 Zielony Montreal

581 Szary Vesuvio

PASTELOWY 

METALIZOWANE 

PERŁOWY 

KOLORY

FELGI I OPONY

1M4
20" Felgi aluminiowe Design Sport Dark Glossy 235/40 R20 (opony letnie)



5Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 PLN brutto. Dane w niniejszym cenniku mają 
charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, 
zmian podatkowych, zmian przepisów celnych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. 
Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.

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.fiat.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 08.04.2022.

Bezpieczeństwo KOD 
OPCJI EDIZIONE SPECIALE

6 poduszek powietrznych (przednia kierowcy i pasażera, boczne, 
kurtyny powietrzne) 1F6 

Adaptacyjny tempomat - Adaptive Cruise Control NH1 

Automatyczne światła drogowe z systemem High Beam System 9U7 

Autonomous Emergency System - Autonomiczny system awaryjnego 
hamowania 052 

Czujnik informujący o pozostawieniu przedmiotów na tylnym 
siedzeniu - Rear Seat Reminder 1BW 

Czujnik zmierzchu 051 

Czujniki parkowania przednie i tylne 508 

Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera 4DK 

Drowsy Driver Warning - System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy 1CQ 

E-Call - Ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o 
wypadkach drogowych RTR 

Emergency Breaking Pedestrian System - System awaryjnego 
hamowania przed pieszymi i innymi użytkownikami dróg 9S8 

Forward Collision Warning - System ostrzegania 
przed kolizją czołową LSS 

Lane Support System - Asystent zmiany pasa ruchu 3RV 

Navi Traffic Sign Recognition - System rozpoznawania znaków 
drogowych z nawigacją 0XR 

Pasy bezpieczeństwa regulowane na wysokość 198 

System ASR 015 

Speed limiting device - Ogranicznik prędkości NHR 

System Intelligent Speed Assistant (ISA) - Inteligentny asystent 
prędkości - wspomaga kierowcę w zachowaniu odpowiedniej 
prędkości pojazdu dla danego środowiska drogowego

NH4 

Uchwyty Isofix 631 

TPMS - Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach XGM 

Zamek centralny sterowany pilotem 57E 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Asystent uwagi kierowcy

Kamera cofania z dynamicznymi liniami 
wspomagającymi parkowanie

Asystent jazdy w korku, adaptacyjny 
tempomat i system rozpoznawania znaków

Asystent pasa ruchu

Aktywne monitorowanie martwego pola

■ wyposażenie standardowe;
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Komfort / Funkcjonalność

3 zagłówki z tyłu + tylny podłokietnik 275 

6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego 
kierowcy i pasażera JTM 

Wirtualny wyświetlacz zegarów 12,3" w technologii TFT JY2 

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu JHC 

Bezdotykowe otwarcie klapy bagażnika ruchem stopy JK2 

Bezkluczykowy zapłon samochodu Start&Stop GX4 

Bezkorkowy wlew paliwa XJM 

Daszek przeciwsłoneczny z oświetleniem dla kierowcy i pasażera GN9 

Dzielona tylna kanapa w proporcji 60/40 z wnęką na narty CFW 

Elektroniczny hamulec postojowy automatycznie zaciągany 1J8 

Elektryczna 4-stopniowa regulacja lędźwiowa fotela kierowcy JPU 

Elektrycznie podnoszona tylna klapa bagażnika JRC 

Gniazdo 12V: z przodu i w bagażniku 823 

Kamera cofania tylna z liniami dynamicznymi wspomagającymi 
parkowanie XA3 

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem AQS i tylnym 
nawiewem na siedzenia HAD 

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane 62Y 

Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane GTF 

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne GNK 

Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem RFX 

Łopatki/ manetki zmiany biegów w kolumnie kierownicy 1D8 



6Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 PLN brutto. Dane w niniejszym cenniku mają 
charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, 
zmian podatkowych, zmian przepisów celnych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. 
Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.

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.fiat.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 08.04.2022.
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Komfort / Funkcjonalność KOD 
OPCJI EDIZIONE SPECIALE

Port USB przedni typu A+C 9Z5 

Port USB tylny typu A+C RS3 

Przednie i tylne szyby elektrycznie sterowane z automatycznym 
systemem zapobiegającym przycięciu palców 922 

System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (3 MODES + ESC OFF)
• Dynamic - tryb jazdy sportowej
• Normal - tryb jazdy komfortowy
• Advanced Efficiency - tryb jazdy najbardziej ekonomiczny

1S4 

System bezkluczykowego otwarcia drzwi - Keyless entry (przednie drzwi) GXP 

Tylne nawiewy powietrza 2UO 

Uchwyt na kubki 1S3 

Nadwozie i styl

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina - shark fin RD3 

Emblemat Edizione Speciale MGK 

Emblemat Tonale w chromowanym wykończeniu 0L6 

Body Kit Dark Miron z matowymi elementami Miron z przodu, 
z boku i i dolnej osłonie zderzaka 5A2 

Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia MNK 

Kołpaczki felg czarno-białe z logo Alfa Romeo 0X9 

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Miron 5C6 

Obramowania szyb z tworzywa sztucznego Gloss (DLO) 1RW 

Oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej 1CY 

Przedni grill V w wykończeniu Dark Miron 05F 

Adaptacyjne światła główne Matrix Full LED - światła do jazdy 
dziennej LED - światła przeciwmgielne LNV 

Szyby tylne, boczne przyciemnione 84V 

Tylne światła Full LED LPM 

Tylny spoiler w kolorze nadwozia 03Y 

Zaciski hamulców Brembo lakierowane na czerwono 58I 

Stylistyka wnętrza

Aluminiowe nakładki na pedały 4CS 

Aluminiowe nakładki progowe 1S0 

Ciemne wykończenie wnętrza 1S2 

Deska rozdzielcza i górne panele drzwi pokryte winylem 784 

Wnętrze Edizione Speciale
• alcantara czarna perforowana z czerwonymi akcentami z podwójnymi 
szwami w kolorze ciemnoszarym
• podświetlenie wnętrza w tonacji MOOD FLOP
• 6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego kierowcy
• 6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego kierowcy
• 4-stopniowa elektryczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy



Kierownica sportowa skórzana z przyciskiem Start SCH 

Oświetlenie nastrojowe Ambient Lighting 0YY 

Przedni podłokietnik zintegrowany z tunelem środkowym 8N8 

Przednie i tylne maty podłogowe 0YB 

Boczne lusterka z włoską flagą „tricolore”

Sportowe koło kierownicy obszyte skórą 
z aluminiowymi manetkami zmiany biegów 

Sportowy panel zegarów „cannocchiale” 

■ wyposażenie standardowe;

Tylne oświetlenie LED - sygnatura 
modelu Tonale

Adaptacyjne światła Matrix Full LED



7Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 PLN brutto. Dane w niniejszym cenniku mają 
charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, 
zmian podatkowych, zmian przepisów celnych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. 
Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.

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.fiat.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 08.04.2022.
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Pakiety KOD 
OPCJI EDIZIONE SPECIALE

Pakiet autonomicznej jazdy ADAS 2
LC - Aktywny system utrzymania pasa ruchu
TJA - Asystent jazdy w korku

9YZ 2 500 zł

Pakiet skórzany Premium
211 - Siedzenia skórzane
JTE -  Elektryczna 8-stopniowa regulacja fotela kierowcy i pasażera z 3 

pamięciami ustawień kierowcy 
CAJ - Wentylowane przednie fotele
1N3 - System audio Harman Kardon

33R 11 000 zł

Pakiet skórzany
211 - Siedzenia skórzane
JT1 -  8-stopniowa elektryczna regulacja foteli z pamięcią ustawień 

(zawiera regulację siedziska - kołyska)
CAJ - Wentylowane przednie fotele

3Y6 7 500 zł

Pakiet zimowy 
JHH - Podgrzewane dysze wycieraczek
JPM - Podgrzewane fotele przednie
NHS - Podgrzewane koło kierownicy

2IM 2 500 zł

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

■ wyposażenie standardowe;

Audio / Telematyka

Alfa Connect Box - wbudowany moduł zarządzający aplikacją My Alfa RDG 

Alfa Connect Services My Alfa RTK 

Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy 

System multimedialny z wyświetlaczem dotykowym 10,25" 
i nawigacją fabryczną (USB/Bluetooth Audio Streaming) 1GK 

System audio Uconnect obejmujący 6 głośników RCG 

System bezprzewodowy Apple CarPlay/Android Auto RFP 

System DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych RS9 

System multimedialny z wyświetlaczem dotykowym 10,25" i nawigacją fabryczną 
(USB/Bluetooth Audio Streaming) 

System HI FI by Harman Kardon

Fotele obszyte alcantarą z czerwonymi 
akcentami i podwójnym szwem

Nowy w pełni cyfrowy panel zegarów 
12,3" TFT z możliwością personalizacji



8Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 500 PLN brutto. Dane w niniejszym cenniku mają 
charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, 
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Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.

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 
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SILNIK BENZYNOWY MHEV

1.5 T4 Hybrid 130 KM + 20KM DCT7 FWD

WYMIARY NADWOZIA

Liczba miejsc 5

Liczba drzwi 5

Długość/szerokość (mm) (bez lusterek zew.) 4528 / 1841

Wysokość (mm) 1601

Rozstaw osi (mm) 2636

Zwis przedni/tylny (mm) 951 / 941

Pojemność bagażnika (dm3)/po złożeniu tylnej kanapy 500 / 1550

DANE TECHNICZNE

Liczba cylindrów, układ 4 R

Pojemność skokowa (cm3) 1469

Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min. 96 (130) @ 5500

Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min. 240 Nm @ 1500

Moc maksymalna silnika elektrycznego KW (KM) 15 (20)

Konfiguracja hybrydy P2 48V

Pojemność użytkowa (kWh) 0,154

Waga baterii (kg) 15

System Start&Stop standard

NAPĘD przedni - FWD

SKRZYNIA BIEGÓW 2-sprzęgłowa, automatyczna DCT7

ROZMIAR OPON R20" 235/40

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie elektryczne

Średnica skrętu kół pomiędzy krawężnikami (m) 11,57

ZAWIESZENIE

Przednie Niezależne MacPherson

Tylne Niezależne MacPherson

HAMULCE

Przednie / mm 305 x 28

Tylne / mm 278 x 12

POJEMNOŚCI - MASY

Zbiornik paliwa (l) 55

Masa w stanie gotowym do jazdy (kg) 1600

Max. Ładowność (kg) + kierowca 610

Max. Waga przyczepy (kg) 1500

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 200

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,6

ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)

Cykl średni l/100km 5,7 - 6,2

Emisja CO2 (g/km) - Wartość średnia 130 - 142

Klasa środowiskowa E6D final

DANE TECHNICZNE
M

Y
2
2


