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MODELPRIJZEN

* De vermelde BPM-bedragen zijn afgeleid van de CO2-waarden zoals bekend ten tijde van publicatie van deze prijslijst. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig 
kunnen de CO2-waarde 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.

** Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. 
*** De consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 3 jaar 

garantie, 3 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag á 
€40,80 BTW-vrij en tenaamstelling á € 10,75 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.

Alfa Romeo garantie op de Tonale Edizione Speciale: 5 jaar fabrieksgarantie (8 jaar op batterijen), 2 jaar lakgarantie, 8 jaar carrosseriegarantie
Alfa Romeo garantie op de reguliere uitvoeringen: 3 jaar fabrieksgarantie (8 jaar op batterijen), 2 jaar lakgarantie, 8 jaar carrosseriegarantie

MOTORISERING BESTELCODE UITVOERING Energielabel CO2 WLTP 
g/km

Netto 
catalogusprijs BPM* Fiscale waarde** Afleverkosten Consumenten-

prijs***

1.5T Hybrid 130pk

622.SFK.0 Super 134 € 29.326 € 5.435 € 40.920 € 1.080 € 42.000

622.PFK.0 Sprint 135 € 31.279 € 5.572 € 43.420 € 1.080 € 44.500

622.EFK.0 Edizione Speciale 139 € 32.132 € 6.120 € 45.000 € 1.080 € 46.080

1.5T Hybrid 160pk

622.EFL.0 Edizione Speciale 142 € 33.445 € 6.531 € 47.000 € 1.080 € 48.080

622.RFL.0 Ti 139 € 34.545 € 6.120 € 47.920 € 1.080 € 49.000

622.DFL.0 Veloce 138 € 36.725 € 5.983 € 50.420 € 1.080 € 51.500
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STANDA ARDUITRUSTING

SUPER

INTERIEUR

Dual-Zone airconditioning met luchtkwaliteitsfilter

Ventilatie achter

Bestuurdersstoel 6-voudig, passagiersstoel 4-voudig handmatig 
verstelbaar

Middenarmsteun voor

Techno-leder stuur met startknop

Zwarte stijlen en hemelbekleding

Elektrische ramen voor en achter met auto-functie en antipinch

Elektrisch verstel- en verwarmbare zijspiegels

2x USB poort voor (type A+C)

12V-aansluiting voorin en in kofferbak

Interieurverlichting bedienbaar in overhead console

Zonnekleppen met verlichte spiegel

Fleshouder (1L) in deur

In hoogte verstelbare gordels

VEILIGHEID

6 airbags bestuurder en passagier

Forward Collision Warning (FCW)

Auto Emergency City Brake met extra veiligheid kwetsbare 
verkeersdeelnemers

Verkeersbordenherkenning

Intelligent Speed Assist (ISA)

Lane Support System

Driver Awareness Detection

Bandenspanningsmeter (TPMS)

Gordel waarschuwing achter

EXTERIEUR

18'' lichtmetalen velgen - Silver

LED dagrijverlichting, LED knipperlicht en full LED reflectoren

Full-LED achterlichten

LED kentekenverlichting

Scudetto grille satijn chroom

Spiegelkappen zwart

Zwarte raamomlijsting

Gekleurd Alfa Romeo logo velgen

Tonale Badge chroom

Achterspoiler in carrosseriekleur

TECHNIEK

12,3'' instrumentarium

10,25'' touchscreen infotainment met bluetooth en voice control

Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto

DAB - Digital Audio Broadcast

6 Speakers

Haaienvin antenne

Global Telematics Box Module (TBM) (Alfa Connect Box)

eCall systeem

Alfa Connect services

Keyless Go

Cruise control incl. speed limiter

Snelheidslimiter

Elektrische parkeerrem met Autohold functie

Lichtsensor

Regensensor

Geautomatiseerd groot licht

Alfa DNA (incl. ESC OFF)

Geanodiseerde remklauwen

Doploos tanksysteem

SPRINT
(meeruitrusting t.o.v. Super)

INTERIEUR

6-voudig handmatig verstelbare bestuurder- / passagiersstoel
4-voudig elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
Lederen sportstuur met startknop
Vloermatten voor
3 hoofdsteunen en middenarmsteun achter
Achterbank in delen neerklapbaar (40/20/40) met armsteun en 
skiluik
Mono Ambient Light

EXTERIEUR

Instapverlichting

Scudetto-grill in Dark Miron afwerking

Zwart-wit Alfa Romeo logo op velgen

TECHNIEK

10.25" touchscreen infotainment met navigatie, bluetooth en 
voice control

Draadloze telefoonoplader

Keyless Entry (voordeuren)

Parkeersensoren vóór en achter

Verkeersborden info geïntegreerd met navigatie

Adaptive Cruise Control (ACC)

Elektrisch inklappende buitenspiegels

Zelfdimmende binnenspiegel
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TI
(meeruitrusting t.o.v. Sprint)

INTERIEUR

Vloermatten voor en achter
Ambient light
2x USB poort achter (type A+C)

EXTERIEUR

18'' lichtmetalen velgen - Diamond Cut Dark

Matrix Full-LED koplampen met mistlampen voor

Ti Badge chroom

Scudetto grille satijnen chroom

Glanzend zwarte body kit met satijne luchtinlaten en skidplate

Gekleurd Alfa Romeo logo velgen

Hands-free elektrische achterklep

TECHNIEK

Achteruitrijcamera

VELOCE
(meeruitrusting t.o.v. Ti)

INTERIEUR

Aluminium instaplijsten

Aluminium sportpedalen en voetsteun

Aluminium schakelflippers aan stuurkolom

EXTERIEUR

19'' lichtmetalen velgen - Diamond Cut Dark

Roodgespoten Brembo remklauwen

Privacy glass

Veloce Badge zwart

Zwart-wit Alfa Romeo logo op velgen

Scudetto-grill in Dark Miron afwerking

Bumpers en spatborden in Dark Miron afwerking

Hoogglans zwarte raamomlijsting

Glanzend zwarte sierstrips

TECHNIEK

Dual Stage Valve actieve ophanging (DSV) met elektronisch 
geregelde demping

EDIZIONE SPECIALE
(meeruitrusting t.o.v. Ti)

INTERIEUR

Aluminium instaplijsten

Aluminium sportpedalen en voetsteun

Aluminium schakelflippers aan stuurkolom

Fix & Go bandenreparatieset

EXTERIEUR

20'' lichtmetalen velgen - Graphite Grey
Edizione Speciale Badge 
Zwart-wit Alfa Romeo logo op velgen
Scudetto-grill in Dark Miron afwerking
Roodgespoten Brembo remklauwen
Privacy glass
Bumpers en spatborden in Dark Miron afwerking
Hoogglans zwarte raamomlijsting
Glanzend zwarte sierstrips
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● = Standaard  = Optie - = Niet beschikbaar

OPTIE- 
CODE

OPTIES SUPER SPRINT TI VELOCE EDIZIONE 
SPECIALE

Netto prijs 
€

Consumenten 
prijs €

COMFORT & VEILIGHEID

9YZ

Autonomous Driving Level 2:
Adaptive Cruise Control
Lane Centering Assist
Traffic Jam Assist

-     455,- 550,- 

GWJ Panoramisch schuif/kanteldak met zwarte dakstrips -    - 1.401,- 1.695,- 
58I Roodgespoten Brembo remklauwen -   ● ● 455,- 550,- 
52B Parkeersensoren achter  - - - - 165,- 200,- 
499 Fix & Go bandenreparatieset     ● 70,- 85,- 

KLEUREN
1WY 414 - Rosso Alfa - Pastel      0,- 0,- 
6FX 601 - Nero Alfa - Pastel     - 409,- 495,- 
1WX 217 - Bianco Alfa - Pastel     - 409,- 495,- 
3XV 581 Grigio Vesuvio - Metallic      988,- 1.195,- 

3YS 756 Blu Misano - Metallic -     988,- 1.195,- 

6FW 398 Verde Montreal - Tri-Coat -     1.236,- 1.495,- 

VELGEN
1MA 18'' lichtmetalen velgen - Silver ● ● - - - - -
WAC 17'' lichtmetalen velgen - Diamond Dark  -  - - 0,- 0,- 
WBR 18'' lichtmetalen velgen - Diamond Cut Dark - - ● - - - -
1MM 19'' lichtmetalen velgen - Diamond Cut Dark -   ● - 785,- 950,- 
1M4 20'' lichtmetalen velgen - Graphite Grey - -   ● (130pk) 1.240,- 1.500,- 
1MD 20'' lichtmetalen velgen - Diamond Cut Dark - - - - ● (160pk) - -

    OPTIES

WAC - 17''  
Diamond Dark

1MA - 18'' Silver WBR - 18''  
Diamond Cut Dark

1MM - 19''  
Diamond Cut Dark

 1M4 - 20'' 
Graphite Grey

1MD - 20'' 
Diamond Cut Dark
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PACK S

OPTIE- 
CODE

OPTIES SUPER SPRINT TI VELOCE EDIZIONE 
SPECIALE

Netto prijs 
€

Consumenten 
prijs €

33R LEDEREN BEKLEDING MET HARMAN KARDON AUDIO
- - - -  1.405,- 1.700,-

-    - 2.025,- 2.450,-
211 Lederen bekleding zwart met grijze stiksels

JTE 8-voudig elektrisch verstelbare stoelen voor met 3 memory knoppen voor 
bestuurder

CAJ Stoelventilatie voor

1N3 Harman Kardon Premium Audio met 14 speakers

Enkel i.c.m. Winter pack (2IM)

3Y6 LEDEREN BEKLEDING - - - -  1.364,- 1.650,-
211 Lederen bekleding zwart met grijze stiksels

JT1 8-voudig elektrisch verstelbare stoelen voor

CAJ Stoelventilatie voor

Enkel i.c.m. Winter pack (2IM)

2IM WINTER PACK -     413,- 500,-
JHH Verwarmde ruitensproeiers

JPM Stoelverwarming voor

NHS Verwarmbaar stuurwiel

● = Standaard  = Optie - = Niet beschikbaar 7
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KLEUREN

Rosso Alfa

Grigio Vesuvio

Nero Alfa

Blu Misano

Bianco Alfa

Verde Montreal

METALLIC

TRI-COAT

PASTEL 
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  E XTERIEUR / INTERIEUR

Zwarte stof met gele stiksels (Ti)Zwarte stof met rode stiksels (Sprint)Zwarte stof met Biscione logo (Super)

Alcantara bekleding zwart met rode en grijze stiksels 
(Veloce & Edizione Speciale)

Geperforeerd zwart lederen bekleding met grijze stiksels 
(optie 211)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

* 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.

Benzine/Hybrid Benzine/Hybrid

1.5T Hybrid 130 AT7 1.5T Hybrid 160 AT7

TECHNISCHE GEGEVENS
Aantal cilinders 4 4
Boring x slag (mm) 71,2 x 92,2 71,2 x 92,2
Cilinderinhoud (cm³) 1.469 1.469
Compressieverhouding 12,5:1 12,5:1
Max. vermogen in kW (pk) bij tpm 96 (130) / 5500 118 (160) / 5500
Max. koppel in Nm bij tpm 240 / 1.500 240 / 1.500
Max. vermogen in kW (pk) elektromotor 15 (20) 15 (20)
TRANSMISSIE
Aandrijving FWD FWD
Versnellingsbak 7-traps automaat 7-traps automaat
WIELOPHANGING
Voor MacPherson MacPherson
Achter MacPherson MacPherson
AFMETINGEN
Lengte (mm) 4.528 4.528
Breedte (mm) 1.841 (2.082 met buitenspiegels) 1.841 (2.082 met buitenspiegels)
Hoogte (mm) 1.601 1.601
Wielbasis (mm) 2.636 2.636
Draaicirckel (m) 11,57 11,57
Laadvolume (liter) 500 - 1550 500 - 1550
VOLUMES - GEWICHTEN
Brandstoftank (liter) 55 55
Massa rijklaar (kg) 1.600 1.600
Massa ledig voertuig (kg) 1.500 1.500
Max. trekvermogen (kg) geremd / ongeremd 1500 / 700 1500 / 700
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 195 210
Acceleratie 0-100 km/u (sec.) 9,6 8,8
VERBRUIK EN EMISSIE*
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) 5,9 - 6,2 6,1 - 6,3
CO2-emissie gecombineerd (g/km) 134 - 139 138 - 142
Milieunorm Euro 6D final Euro 6D final
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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.
2 Ansvar Idea is risicodrager van Alfa Romeo Insurance.

SERVICE
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Mopar® is het servicemerk 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.
 

AANVULLENDE GARANTIE
Aanvullende garantie met MAXIMUM CARE van MOPAR Vehicle Protection beschermt uw voertuig tot en met 5 jaar na 
eerste registratie. Afgestemd op uw behoeften biedt het u volledige gemoedsrust, gedurende de door u gekozen looptijd van 
de dekking, tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Maximum Care dekt de reparatie of vervanging van defecte onderdelen 
en de arbeidsuren die hiervoor nodig zijn.  Wanneer u uw voertuig voor afloop van het Maximum Care contract verkoopt, kunt 
u Maximum Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.
 

PECHHULP
Wenst u ook de Pechhulp, na de fabrieksgarantie, te verlengen dan kunt u hiervoor een SERVICE PLUS PAS afsluiten.
Deze Service Plus Pas geeft een uitgebreide Pechhulpdekking voor Europa en daarnaast geniet u van een aantal bijkomende 
gratis services.
 

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD
Met SERVICE CARE koopt u in één keer het geprogrammeerd onderhoud af.  
U betaalt een vaste prijs voor al uw onderhoudsbeurten, originele onderdelen en inspecties, zodat u achteraf niet wordt 
geconfronteerd met tegenvallers. U kunt zelf kiezen of u het onderhoud voor 2, 3, 4 of 5 onderhoudsbeurten afkoopt. 
Met Service Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u het onderhoud per keer afrekent.  Hoe langer de duur, hoe groter 
uw voordeel. Voor het onderhoud kunt u terecht bij elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig voor afloop van 
het onderhoudscontract verkoopt, kunt u Service Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.
 

AIRCO ONDERHOUD
Met AIR CARE koopt u in één keer het airco onderhoud af. U betaalt een vaste prijs voor al 1, 2, of 3 airco onderhoudsbeurten, 
zodat u achteraf niet wordt geconfronteerd met tegenvallers.
Met Air Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u het airco onderhoud per keer afrekent. Hoe langer de duur, hoe groter 
uw voordeel. Voor het airco onderhoud kunt u terecht bij elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig voor afloop 
van het Air Care contract verkoopt, kunt u Air Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.
 
Ga voor meer informatie en het afsluiten van bovenstaande serviceprogramma’s naar uw Dealer / Servicevestiging.
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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 25 mei 2022.    220937

www.alfaromeo.nl


