216781588

Alfa Romeo automobilio pasiūlymas
Gerbiamieji,
džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują Alfa Romeo Giulia automobilį, kurio komplektaciją ir kainą pateikiame
žemiau.

Giulia 2.2 JTDM 180 AT Super (620.PRL.0)

*Nuotraukoje pavaizduotas automobilis yra tik vaizdinė priemonė ir gali skirtis nuo realiai siūlomo.

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Variklio darbinis tūris, cm3
Galia maks., kW (AG) prie aps/min.
Sukimo momentas maks., Nm prie aps/min.
Maksimalus greitis, km/h
Pagreitėjimas 0-100 km/h, s
Degalų rūšis
Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės)
CO2 išmetimas, g/km
Pavarų dėžė
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
Bagažinės tūris, l
Kėbulo spalva
Vidaus interjeras

2.143
132 (180) prie 3.750
450 prie 1.750
230
6,8
Dyzelinas
5,3/3,5/4,2
109
6 pavarų automatinė
4.643/2.024/1.436
480
Balta-Bianco Arctic (217)
Juoda/šviesi (501)

Kaina
Standartinės komplektacijos automobilio kaina
Siūlomo automobilio kaina su papildoma įranga/paslaugomis

EUR su PVM
36.990
45.815

Speciali pasiūlymo kaina
Preliminari mėnesinė įmoka*
*Pradinė įmoka 7.579 eur., Likutinė vertė 11.369 eur., Lizingo laikotarpis – 60 mėn., Bendra palūkanų norma 2,5%, Rida per 60 mėn –
100 000km.

37.899
373

Standartinė įranga
Saugumas
 Integruota stabdymo sistema (IBS) su ABS, ESP,
EBD sistemomis
 Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro
pagalvės
 Priekinės šoninės saugos oro pagalvės,
integruotos į sėdynes
 Šoninės užuolaidinės galvos saugos oro pagalvės
(priekyje ir gale)
 Priekinio susidūrimo saugos sistema (FCW) su
autonominio avarinio stabdymo sistema (AEB)
 Eismo juostos nuokrypio įspėjimo sistema (LDW)
 Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
 Fix&Go padangų remonto rinkinys
 LED galiniai žibintai
 Priekiniai rūko žibintai
 3 galvos atlošai gale
Išorė ir stilius
 17“ lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/50
R17
 Kėbulo spalva dažyti šoninių veidrodėlių
dangteliai su integruotais posūkio žibintais
 Dviguba išmetimo vamzdžio apdaila

Komfortas ir funkcionalumas
 AlfaTM DNA važiavimo kontrolės rėžimai (3
padėtys: Dynamic/Natural/Advanced Efficiency)
 Stop&Start sistema
 Nuotolinio valdymo centrinis užraktas
 4 kryptimis reguliuojamas vairas
 Beraktė automobilio užvedimo sistema, užvedimo
mygtukas ant vairo
 Dviejų zonų klimato kontrolės sistema
 Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai
 Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
 Lietaus ir tamsos jutikliai
 Pastovaus greičio palaikymo sistema
 Elektrinis stovėjimo stabdis
 Oda aptrauktas vairas
 Kombinuoti medžiagos ir odos sėdynių apmušalai
 Grindų kilimėliai
Garso įranga ir telematika
 AlfaTM Connect 6,5 Multimedija
Spalvotas 6,5“ ekranas, AM/FM radijas ir MP3
grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų
rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso
atpažinimu, USB ir AUX-IN jungtys
 Multimedijos valdymas ant vairo
 8 garsiakalbiai

Gamintojo komplektuojama papildoma įranga
070
195
5B2
734
8G2
8LV
8LZ
8ML

8T4

Tamsinti galiniai langai
40/20/40 santykiu atlenkiamas galinės sėdynės atlošas
Balta „Bianco Alfa“ (217)
Bagažinės paketas (krovinio tvirtinimo kilpos ir tinklelis)
Signalizacija
Klimato paketas - Infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas, Šildoma
priekinio stiklo valytuvų zona, Galiniai ortakiai, Šaldoma daiktadėžė, 3 USB jungtys
„Šviesų“ paketas: 102 – priekinių žibintų apiplovimo sistema; 230 – Bi-Xenon 35W
priekiniai žibintai su adaptyvia šviesų sistema
Paketas „Business Plus“ - AlfaTM Connect navigacijos sistema su 6,5“ ekranu, Galinio
vaizdo kamera, Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, Automatiškai tamsėjantys
vidinis ir išoriniai veidrodėliai, Aklosios zonos kliūčių įspėjimo sistema (BSM),
Automatinė tolimųjų šviesų perjungimo sistema
Paketas „Lusso“ - Sportinis oda aptrauktas šildomas vairas, Elektra valdomos
priekinės sėdynės (vairuotojo su atmintimi), Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai,
Šildomos priekinės sėdynės, „Luxury“ oda aptrauktos sėdynės su pilko ąžuolo prietaisų
skydo apdaila

EUR su PVM
243
299
598
224
299
243
1.122
1.234

4.563

Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomino. Jeigu turite klausimų, reikalinga papildoma informacija ar norite
išbandyti dominantį automobilį, maloniai prašome kreiptis.
UAB Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A, Vilnius
Tel.: +370 5 2461717;
El. paštas: vilnius@fiat.lt

UAB Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150, Kaunas
Tel.: +370 37 210535;
El. paštas: kaunas@fiat.lt

UAB Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40, Klaipėda
Tel.: +370 46 344944;
El. paštas: klaipeda@fiat.lt

UAB Autoforumas
Gamyklų g. 4, Marijampolė
Tel.: +370 343 98745;
El. paštas:
info@autoforumas.lt

