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Alfa Romeo STELVIO
2.0 GME TURBO 280KM AT Q4
VELOCE
Leasing dla firm
Dostępność: W transporcie
Możliwość konfiguracji Alfa Romeo STELVIO na
życzenie.
3403 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o Alfa Romeo STELVIO
1995 cm3

kWh

280 KM

SUV

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Benzyna

Automatyczna

Niebieski - Misano blue

2022

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Piotr Ostapiuk
T: 571441232
M: p.ostapiuk@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Zasięg: km
Moc maksymalna: 206 kW
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm / 2250 - 5250 obr/min
Prędkość maksymalna: 230 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,7 s

Wyposażenie podstawowe
System ASR
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Podsufitka w kolorze czarnym
Automatyczne włączanie świateł z czujnikiem zmierzchu
Szyby tylne, boczne przyciemnione
Rok Modelowy MY22
Spryskiwacze reflektorów
6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawień
Wykończenie wnętrza w aluminium
Pakiet stylistyczny dla wersji Veloce
System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy
Światła bi-ksenonowe 35W Z DRL i spryskiwaczami
Zaciski hamulców szare
Tylna kamera cofania z liniami dynamicznymi
Sportowe koło kierownicy I gałka skrzyni biegów soft-touch
Czujnik deszczu
Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
Air Quality System
System Kontroli trakcji (ESC)
Maty podłogowe
20" Felgi aluminiowe Design Sport Dark Glossy
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Podgrzewanie foteli przednich
Aluminiowe nakładki na pedały
Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
Tylne światła w technologii LED
7" kolorowy wyświetlacz TFT pomiędzy zegarami
Łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów dla skrzyni automatycznej
Przednie i tylne czujniki parkowania
System hamowania Autonomous Emergency Brake
Zamek centralny sterowany pilotem
Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy
System Start & Stop
Ciemne podwójne końcówki rury wydechowej
Zaczepy ISOFIX do mocowania fotelików dziecięcych
Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne
Nawiew na tylny rząd siedzeń
Naklejka Hallo Alfa Romeo na tylnej szybie z informacja o infolinii Alfa Romeo
Ciemne wykończenie kołpaczków pomiędzy śrubami
Wnętrze Velocel Quadrifoglio
Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo
Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej kierowcy
Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej
2 tylne porty USB (1 typu A i 1 typu C)
Schowki przednie (cup holdery) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą
Instrukcja obsługi w języku polskim
Bezdotykowe otwarcie tylnej klapy bagażnika
System Apple Carplay/Android Auto
Zestaw naprawczy Fix&Go
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu - Limited Slip Differential
Inteligentne połączenie alarmowe
Radio Uconnect Nav z nawigacją fabryczną i z wyświetlaczem dotykowym 8.8" (Mp3, Aux-in, Bluetooth)
System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
6-stopniowa elektryczna regulacja fotela pasażera
Podgrzewane składane lusterka zewnętrzne boczne
System Keyless Entry - bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą
Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych
Tylna klapa elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach
System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning)
Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi
Przedni grill w kolorze czarnym

Obramowania szyb w kolorze czarnym lakierowanym
Tempomat adaptacyjny NHS - Podgrzewane koło kierownicy
System Audio Uconnect obejmujący 8 głośników
Moduł zarządzający aplikacją Uconnect My Alfa
Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem
Centralny tunel z portem USB
Radio DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Aplikacja Uconnect My Alfa
Czujnik monitorowania martwego pola
Klapa tylna sterowana pilotem

Wyposażenie dodatkowe
Kolor zewnętrzny: Niebieski - Misano blue
Kolor wewnętrzny: skóra naturalna czarna, fotele przednie sportowe
Pakiet Asystent Kierowcy Plus
Podkładka pod tablice rejestracyjną
Lakier metalizowany Niebieski - Misano blue
Alarm fabryczny
Możliwe inne konfiguracje auta - na życzenie klienta
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

