
110th Anniversary

 PRIJSLIJST AUGUSTUS 2020



MODELPRIJZEN

Uitvoering Motorisering Transmissie Vermogen in 
(KW) pk Energielabel CO2- emissie Bijtelling Netto 

catalogusprijs BTW BPM*** Fiscale 
waarde*

Consumenten-
prijs**

BENZINE

191.BSV.3 - MO7 Giulietta Sprint 1.4 Turbo 120pk Handgeschak. (6) (88) 120 168 22% 15.607,- 3.277,- 8.866,- 27.750,- 28.750,-

*  Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling.          
  
**   Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 5 jaar 

garantie, 5 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag 
á €40,70- BTW-vrij en tenaamstelling á € 10,40 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 
gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.      
      

***   De vermelde BPM bedragen zijn afgeleid van de pre-homologatie CO2-uitstoot, zoals bekend ten tijde van publicatie van deze prijslijst. Afhankelijk van de volledige 
configuratie van het voertuig kunnen de CO2-uitstoot en daarmee het BPM-bedrag afwijken. Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens zijn geen rechten te ontlenen. 
Informeer bij uw Alfa Romeo-dealer naar de meest actuele CO2-waarde.           
 

Alfa Romeo garantie: 5 jaar garantie, 8 jaar carrosseriegarantie
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STANDA ARDUITRUSTING

TECHNOLOGIE

Uconnect 6,5” navigatie

Alfa Romeo D.N.A.

Start&Stop-systeem

Cruise control

Dual-zone automatische airconditioning

Parkeersensoren achter

VEILIGHEID

Airbag bestuurder en passagier

Airbag passagier uitschakelbaar

Elektrische gordelspanners

Hoofdairbags voor en achter

Zij-airbags bestuurder en passagier

ABS met Brake Assistant

ASR - Anti Slip Regulation

DPAS - Dual Pinion Active Steering

CBC - Cornering Brake Control

DST - Dynamic Steering Torque

Fix & Go bandenreparatiekit

TPMS (bandenspanningscontrole)

Isofix-bevestigingspunten

EXTERIEUR

18” lichtmetalen velgen (OPT. 9RZ)

Aluminiumkleurige remklauwen

Privacy glass

Sportieve voor - en achterbumper met rode accenten

Halogeen koplampen

Carbon look koplampen

Functionele LED-verlichting

LED-achterlichten

Mistlampen

Side skirts

Sprint-badge Dark Miron

Scudetto (V) Dark Miron

Buitenspiegels Dark Miron

Deurgrepen Dark Miron

Sportief vergroot uitlaatsierstuk Dark Miron

INTERIEUR

Stoelbekleding in stof / alcantara met rode stiksels

Stuurwiel, versnellingspook en handrem met rode stiksels

Zwart interieur

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Instapverlichting

Armsteun met opbergvak voorin

Met leder bekleed stuurwiel

Aluminium pedalen en voetsteun

Aluminium instaplijsten

Carbon look dashboard
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PACK S

OPTIE-
CODE

GIULIETTA  
SPRINT

Excl.  
BTW

BTW  
21%

Incl.  
BTW

1B5 CONVENIENCE PACK ○

57J Lichtsensor / regensensor

525 Automatisch dimmende binnenspiegel

341 Elektrisch verstelbare buitenspiegels

508 Parkeersensoren voor en achter

275 Armsteun achter, opbergvak, skiluik en derde hoofdsteun achter

454 Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

40Y Lendesteunverstelling bestuurder en passagier, elektrisch bediend

Prijs pack: 702,- 148,- 850,-

1B3 YELLOW RACING PACK ○

1HH Stoelen met bekleding in stof / alcantara met gele stiksels

0SW Stuurwiel, versnellingspook en handrem met gele stiksels

6WH Sportieve voor - en achter bumper met gele accenten

83Y Gele Brembo-remklauwen voor en achter

Prijs pack: 657,- 138,- 795,-

18M YELLOW RACING PACK PLUS (alleen i.c.m. pack 1B3) ○

212 Stoelen met lederen bekleding

275 Armsteun achter, opbergvak, skiluik en derde hoofdsteun achter

454 Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Prijs pack: 1.033,- 217,- 1.250,-

08Z TECH PACK ○

08Y Alfa Connect 7" by Alpine

316 Achteruitrijcamera

Prijs pack: 326,- 69,- 395,-

● = Standaard ○ = Optie - = Niet beschikbaar6



* Deze opties en packs kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot van het voertuig. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig kunnen de CO2-
uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. Bij een toename van 1 gram CO2, stijgt de BPM met €204.     

YELLOW RACING PACK
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OPTIES

OPTIE-CODE
GIULIETTA 

 SPRINT 
Excl.  
BTW

BTW  
21%

Incl.  
BTW

TECHNOLOGIE

718 Bose® HiFi-geluidsinstallatie ○ 702,- 148,- 850,-

508 Parkeersensoren voor en achter ○ 207,- 43,- 250,-

KLEUREN

5CG 414 Rosso Alfa ○ Geen meerprijs

5CF 601 Nero Alfa ○ 492,- 103,- 595,-

5CH 217 Bianco Alfa ○ 492,- 103,- 595,-

58B 805 Nero Etna ○ 740,- 155,- 895,-

5CC 318 Grigio Stromboli ○ 740,- 155,- 895,-

210 620 Argento Silverstone ○ 740,- 155,- 895,-

5DS 756 Blu Misano ○ 740,- 155,- 895,-

5DN 486 Blu Anodizzato ○ 740,- 155,- 895,-

4SA 252 Bianco Lunare ○ 740,- 155,- 895,-

4H5 529 Grigio Magnesio ○ 1.033,- 217,- 1.250,-

5JQ 361 Rosso Competizione ○ 1.860,- 390,- 2.250,-

EXTERIEUR

400 Elektrisch bediend panoramisch schuifdak* ○ 1.364,- 286,- 1.650,-

102 & 230 Bi-Xenon koplampen incl. adaptieve bochtverlichting (AFS) en koplampsproeiers ○ 822,- 173,- 995,-

4SU Rode remklauwen ○ 326,- 69,- 395,-

INTERIEUR

212 Stoelen met lederen bekleding ○ 1.033,- 217,- 1.250,-

788 Sportstoelen met bekleding in leder / alcantara ○ 702,- 148,- 850,-

1PD Vloermatten met rode stiksels ○ 41,- 9,- 50,-

1PE Vloermatten met gele stiksels ○ 41,- 9,- 50,-

● = Standaard ○ = Optie - = Niet beschikbaar
* Deze opties en packs kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot van het voertuig. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig kunnen de CO2-
uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. Bij een toename van 1 gram CO2, stijgt de BPM met €204.     8



OPTIE-CODE
GIULIETTA 

 SPRINT 
Excl.  
BTW

BTW  
21%

Incl.  
BTW

VELGEN*

9RZ 18" lichtmetalen velgen Sprint ○ Geen meerprijs

9S0 18" lichtmetalen velgen Nero Competizione ○ 409,- 86,- 495,-

8CE 18" lichtmetalen velgen Argento Competizione ○ 409,- 86,- 495,-

7PN 18" lichtmetalen velgen Miron ○ 409,- 86,- 495,-

7PD 18" lichtmetalen velgen Miron Scuro ○ 409,- 86,- 495,-

4UE Reservewiel* ○ 124,- 26,- 150,-

9RZ - 18" Sprint 9S0 - 18" Nero Competizione 8CE - 18" Argento Competizione

7PN - 18" Miron 7PD - 18" Miron Scuro

● = Standaard ○ = Optie - = Niet beschikbaar

    VELGEN

* Deze opties en packs kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot van het voertuig. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig kunnen de CO2-
uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. Bij een toename van 1 gram CO2, stijgt de BPM met €204.     9



E XTERIEUR / INTERIEUR

● = Standaard ○ = Optie - = Niet beschikbaar

GIULIETTA SPRINT

Stoelen met lederen bekleding Sportstoelen Yellow Racing Pack (Plus)

OPTIECODE
STD OPT OPT OPT OPT

52J 212 788 1HH 18M

KLEUR Zwart 
stof/alcantara

Rood 
leder

Zwart 
leder

Zwart 
leder/alcantara

Zwart (gele stiksels) 
stof/alcantara

Zwart 
leder

OPTIE-
CODE KLEURCODE 308 401 402 323 632 402

PASTEL

5CG 414 Rosso Alfa ● ○ ○ ○ - -

5CF 601 Nero Alfa ○ ○ ○ ○ ○ ○

5CH 217 Bianco Alfa ○ ○ ○ ○ ○ ○

METALLIC

58B 805 Nero Etna ○ ○ ○ ○ ○ ○

5CC 318 Grigio Stromboli ○ ○ ○ ○ ○ ○

210 620 Argento Silverstone ○ ○ ○ ○ ○ ○

5DS 756 Blu Misano ○ ○ ○ ○ ○ ○

5DN 486 Blu Anodizzato ○ ○ ○ ○ ○ ○

4SA 252 Bianco Lunare ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAT 4H5 529 Grigio Magnesio ○ ○ ○ ○ ○ -

PARELMOER 5JQ 361 Rosso Competizione ○ ○ ○ ○ - -
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GIULIETTA SPRINT

Stoelen met lederen bekleding Sportstoelen Yellow Racing Pack (Plus)

OPTIECODE
STD OPT OPT OPT OPT

52J 212 788 1HH 18M

KLEUR Zwart 
stof/alcantara

Rood 
leder

Zwart 
leder

Zwart 
leder/alcantara

Zwart (gele stiksels) 
stof/alcantara

Zwart 
leder

OPTIE-
CODE KLEURCODE 308 401 402 323 632 402

PASTEL

5CG 414 Rosso Alfa ● ○ ○ ○ - -

5CF 601 Nero Alfa ○ ○ ○ ○ ○ ○

5CH 217 Bianco Alfa ○ ○ ○ ○ ○ ○

METALLIC

58B 805 Nero Etna ○ ○ ○ ○ ○ ○

5CC 318 Grigio Stromboli ○ ○ ○ ○ ○ ○

210 620 Argento Silverstone ○ ○ ○ ○ ○ ○

5DS 756 Blu Misano ○ ○ ○ ○ ○ ○

5DN 486 Blu Anodizzato ○ ○ ○ ○ ○ ○

4SA 252 Bianco Lunare ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAT 4H5 529 Grigio Magnesio ○ ○ ○ ○ ○ -

PARELMOER 5JQ 361 Rosso Competizione ○ ○ ○ ○ - -

KLEUREN

217 - Bianco Alfa
(optiecode 5CH)

486 - Blu Anodizzato
(optiecode 5DN)

620 - Argento Silverstone
(optiecode 210)

601 - Nero Alfa
(optiecode 5CF)

805 - Nero Etna
(optiecode 58B)

409 - Grigio Lipari
(optiecode 5CE)

361 - Rosso Competizione
(optiecode 5JQ)

METALLIC

PARELMOER MATTE LAK

PASTEL 

414 - Rosso Alfa
(optiecode 5CG)

318 - Grigio Stromboli
(optiecode 5CC)

756 - Blu Misano
(optiecode 5DS)

252 -  Bianco Lunare

529 - Grigio Opaco
(optiecode 4H5)
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* Waarde (B) geeft de CO2-emissie en het brandstofverbruik aan die zijn vastgesteld op basis van de WLTP-meetmethode. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1832. De waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik die zijn 
verkregen volgens de toepasselijke wetgeving zijn slechts vermeld om een vergelijking van de voertuiggegevens mogelijk te maken. De homologatiewaarden voor CO2-emissie en brandstofverbruik zijn mogelijk niet representatief voor 
de CO2-emissie en het brandstofverbruik in de praktijk, die afhankelijk zijn van een groot aantal samenhangende factoren, waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, rijstijl, route, weersomstandigheden en wegconditie, alsmede 
de staat, het gebruik en de specifieke uitrusting van de auto. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik hebben betrekking op de modeluitvoeringen met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen 
variëren afhankelijk van de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO2 -emissie en het brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen in de productiecyclus. De 
meest recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de officiële dealer van het gekozen FCA-merk. De officiële waarden voor de CO2- emissie en het brandstofverbruik van de door de klant aangeschafte auto staan altijd vermeld in 
de documentatie die bij de auto wordt meegeleverd. Voor de berekening van aan de auto gerelateerde belastingen en heffingen waarvoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik relevant zijn, wordt verwezen naar de lokaal van kracht 
zijnde wetgeving. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINE

TECHNISCH 1.4 Turbo 120pk MT

Aantal cilinders 4 in lijn

Boring x slag (mm) 72 x 84

Cilinderinhoud (cm³) 1.368

Max. vermogen in kW (pk) bij tpm 88 (120) / 5.000

Max. koppel in Nm bij tpm 215 / 2.500

TRANSMISSIE
Aandrijving FWD

Versnellingsbak Handgeschakeld (6)

WIELOPHANGING
Voor McPherson

Achter Multilink

BANDEN

18'' voor en achter 205/55 R18

SCHIJFREMMEN
Voor (mm) 305

Achter (mm) 264

AFMETINGEN
Lengte (mm) 4.351

Breedte (mm) 1.798

Hoogte (mm) 1.465

Wielbasis (mm) 2.634

Laadvolume (liter) 350 / 1045

VOLUMES - GEWICHTEN
Brandstoftank (liter) 60

Kentekengewicht (kg) 1.265

Max. trekvermogen (kg) 1.300

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 195

Acceleratie 0-100 km/u (sec.) 9,4

VERBRUIK EN EMISSIE*
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) 7,1-7,2

CO2-emissie gecombineerd (g/km) 168-170

Milieunorm Euro 6d-TEMP

ONDERHOUD
Onderhoudsinterval (km) 15.000
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SERVICE

ALFA ROMEO FINANCIAL SERVICES
Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Alfa Romeo. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor Alfa Romeo heeft 
Alfa Romeo Financial Services1 producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering, lease of een 
verzekering. U regelt het snel en eenvoudig bij uw Alfa Romeo dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op 
www.alfaromeo-financialservices.nl
 

ZAKELIJK RIJDEN
Als zakelijke klant heeft u de keuze uit financieren of leasen. 
Wilt u uw Alfa Romeo bezitten en op de balans hebben? Dan 
is Financial Lease uw beste keuze. U leent dan geld voor de 
aanschaf. Wilt u uw Alfa Romeo niet op de balans en wilt u al-
leen betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best kiezen voor 
Operational Lease. U betaalt dan een vast maandbedrag voor 
het gebruik.

• FINANCIAL LEASE. Bij Financial Lease profiteert u van 

lage rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen 
looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U bent di-
rect economisch eigenaar en activeert uw Alfa Romeo op de 
balans. De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u 
kunt gebruik maken van fiscale afschrijving.

• OPERATIONAL LEASE. Bij Operational lease betaalt u 

een all-inclusief bedrag per maand voor het gebruik van uw 
Alfa Romeo. 

PARTICULIER RIJDEN
Als Particuliere klant heeft u de keuze uit financieren of lea-
sen. Wilt u uw nieuwe Alfa Romeo kopen en bezitten? Dan 
kiest u voor financiering in de vorm van Aflopend Krediet. Wilt 
u alleen betalen voor het gebruik van uw nieuwe Alfa Romeo, 
zonder deze te bezitten? Dan kiest u voor Private Lease.

• AFLOPEND KREDIET. Bij Aflopend krediet leent u geld 

voor de aankoop van een Alfa Romeo en lost u deze lening af in 
een door u gekozen looptijd. De maandelijkse bedragen blijven 
gelijk, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. 

• PRIVATE LEASE. Bij Private Lease maakt u gebruik van een 
nieuwe Alfa Romeo zonder deze te bezitten. Alle kosten om 
met de auto de weg op te kunnen, zitten in het maandbedrag. 
De prijs is all-inclusive. Alleen de brandstofkosten komen er nog 
bij.

ALFA ROMEO AUTOVERZEKERING
Uw Alfa Romeo verzekert u bij Alfa Romeo Insurance2. De Alfa Romeo Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een 
zeer scherpe premie. Profiteer onder meer van: tot 5 jaar aanschafwaardegarantie, geen eigen risico, reparatie bij uw eigen 
vertrouwde Alfa Romeo dealer met originele Alfa Romeo onderdelen. Ontdek alle voordelen op www.alfaromeoinsurance.nl.

1Alfa Romeo Financial Services is een handelsnaam van FCA Capital Nederland BV.
2NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu  is risicodrager van Alfa Romeo Insurance.

14



Mopar® is het servicemerk van Fiat Chrysler Automobiles dat zich bezighoudt met de levering van originele onderdelen, 
accessoires en alle diensten die bedoeld zijn voor de zorg en het onderhoud van uw Alfa Romeo. Hiervoor hebben we diverse 
services beschikbaar.
 

KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u een erkend servicecentrum of dealerbedrijf?  U kunt contact opnemen met de 
klantenservice via het universele gratis nummer 00 800 2532 0000. U kunt ook de app Alfa Romeo InfoMobile downloaden 
die gratis beschikbaar is.

ONDERHOUDSSERVICES 
Mopar® Vehicle Protection biedt u door Alfa Romeo goedgekeurde  onderhoudsservices EASY CARE. U kunt erop vertrou-
wen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Alfa Romeo-
werkplaatsen met gebruik van de juiste gereedschappen, testapparatuur en uitsluitend originele onderdelen. 

EASY CARE - vooraf duidelijkheid over uw kosten voor het door de Fabrikant voorgeschreven onderhoud
Met Easy Care koopt u het geprogrammeerd onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij zelf kiezen uit verschillende 
kilometrages en voor welke looptijd. 
Easy Care biedt u daarbij, zeker als u kiest voor een langlopend contract, een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte van de 
som van de losse onderhoudsmomenten en u heeft de garantie dat uw auto door specialisten wordt onderhouden. Met Easy 
Care bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge onderhoudskosten te worden geconfronteerd. Voor 
meer informatie en de tarieven helpt uw Alfa Romeo–dealer u graag verder.
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Alfa Romeo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennis geving wijzigingen aan haar producten en prijzen aan te brengen. 
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele on-
juistheden van welke aard dan ook. Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen.
Geldig vanaf 1 augustus 2020.   201809

www.alfaromeo.nl


