Pakkumise kuupäev: 2022-04-05
Ettepanek kehtiv kuni: 2022-04-31
Pakkumise nr.: D-449122

* Pilt on illustratiivse tähendusega.

ALFA ROMEO Tonale Speciale 1.5 130 MHEV FWD MY22
pakkumine sõidukile

Hind (koos käibemaksuga 20%)
Sõiduki lähtehind
Lisavarustusena on hind
Soodushind

EUR
39 659,51
1 564,97
41 224,48

Tehnilised andmed (vastama standard sõiduki varustus)
Versioon
Kehakood
Töömaht, cm3
Võimsus, kW (AG)
Pöördemoment, Nm
Kütus
Kütusepaak, l
Kütusekulu, l/100km (keskmine)
Heitgaaside koguse standardid
Tippkiirus, km/h
Käigukast
Veosüsteem
Välismõõtmed Pikkus/Laius/Kõrgus, mm
Maht, m3
Täismass, kg
Kandevõime, kg
Kohtade arv

622EFK0
622*0
1 469
96 (131)
240
bensiin
55
6,20
Euro 6d-final
200
Automaatne käigukast
esivedu
4528/2082/1601
0,50
1 600
610
5

Põhivarustus
Kokkupõrke hoiatussüsteem (FCW)
Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS)
Sõiduraja jälgimissüsteem (LSS)
Autonoomne hädapidur (AEB)
Intelligentne püsikiirusehoidja (ISC)
6 turvapatja (eesmised juhi ja kõrvalistuja turvapadjad

(eesmisel kõrvalistuja padjal on desaktiveerimise
funktsioon), istmet esse integreeritud eesmised
külgmised turvapadjad, turvakardinad ees ja taga)
Alfa ™ DNA süsteem
Adaptiivne püsikiiruse hoidja
Automaatne kaugtulede ümberlülitamise
(HBA)
Matrix adaptiivsed LED-esituled koos LEDpäevatulede ja udutuledega
"Speciale" märk
LED-tagatuled
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
Elektriliselt juhitavad ja soojendusega
tahavaatepeeglid
Elektriliselt avatav pakiruumi luuk (ilma käteta)
Kahetsooniline automaatne kliimakontroll;
Õhukvaliteedi süsteem „AQS“
Elektriline seisupidur
Juhi 12,3'' infopaneel
60/40 jaotusega alla lastav tagaiste
4-suunaline elektriliselt juhitav eesmine
juhiiste
Interjöörivalgustus „Ambient“
Tumendatud tagaklaasid
Tumedad veljekatted
Juhi väsimuse tuvastussüsteem
Juhtmevaba laadimisjaam
Eesmised ja tagumised parkimisandurid
12v pistikupesa
Alumiiniumviimistlusega sportpedaalid

Lisavarustus (koos käibemaksuga 20%)
414
T783
1M4
499
9YZ
2IM

Integreeritud pidurisüsteem (IBS)
Pidurite blokeerimisvastane süsteem (ABS)
Pidurdusassistendi süsteem (EBA)
Elektrooniline pidurdusjõujaotuse süsteem (EBD)
Turvavöö tagumise turvavöö hoiatussüsteem
(SBR)
Autonoomse pidurdamisega (EBP) jalakäijate
tuvastamise süsteem
Liiklusmärkide tuvastussüsteem (TSR)
V-paneeli viimistlus esivõre peal
Kollast värvi piduritoed
Kerevärvi tagumine katuseviimistlus
Kolm peatuge tagaistmetel koos käetoega
Elektrilised esi- ja tagaaknad
Tumedad tahavaatepeegli katted
Kerevärvi värvitud ukselingid
Dünaamiliste suunistega tahavaatekaamera
Alumiiniumist aknalauad ukse avamisel
Elektrilised kokkuklapitavad välispeeglid
Õhutusavad tagumistele reisijatele
10,25" puutetundliku ekraani, DAB raadiod
un „Bluetooth®“
Apple Car Play / Android Auto
liides USB liidesed
Nahkkattega rool ja käigukang
Must tekstiilkattega lagi
LED numbrimärgi valgustus
Musta värvi aknaraamid
Kangast põrandamatid
Hämariku sensor
Võtmevaba avamis- ja lukustussüsteem Keyless
Entry
USB ja Aux-In pistikud käetoes
Perforeeritud käiguvahetushoob

EUR

Värvi: Alfa Red
Must Alcantara sisemus punaste õmblustega
20" valuveljed
Fix&Go rehviparanduskomplekt
Autonoomne juhiabi
Pakett „Winter“
- JHH Soojendusega aknapesupihustid
- JPM Esiistmete soojendus
- NHS Roolisoojendus

0,00
154,72
733,88
676,37

Hind (koos käibemaksuga 20%)
Sõiduki lähtehind
Lisavarustusena on hind
Soodushind

EUR
39 659,51
1 564,97
41 224,48

Kõigile ALFA ROMEO sõidukitele kehtib üldine 24 (kakskümmend neli) kuud kestev tehase
kvaliteedigarantii ilma läbisõidupiiranguta, 84 (kaheksakümmend neli) kuud kestev tehase
garantii kere korrosiooni vastu ilma läbisõidupiiranguta ja 36 (kolmkümmend kuus) kuud
kestev garantii värvkatte defektidele ilma läbisõidupiiranguta. Tehasegarantii periood algab
sõiduki registreerimise esimesest päevast või sõiduki vastuvõtmise-üleandmise akti
allkirjastamise päevast sõltuvalt sellest, milline neist sündmustest on varasem.
Tehasegarantii tingimused on täpsustatud dokumendis https://bit.ly/3pkKfW5 ja
need tingimused leiate ka ALFA ROMEO edasimüüja https://www.alfaromeo.ee/
ametlikult kodulehelt.
Lisagarantii kehtib 36 (kolmkümmend kuus) kuud ilma läbisõidupiiranguta,
olenevalt tingimustest, mis on sätestatud tingimustes https://bit.ly/3lvEunw ja
sertifikaadis. Garantii- ja garantiijärgset hooldust teostavad ALFA ROMEO sõiduki
tootja volitatud teenindused:
• Reti tee 4, Peetri, Tallinn
• Ilmatsalu põik 1, Tartu
• Järveküla tee 22, Kohtla-Järve
Kui teil on küsimusi, vajate lisateavet või soovite registreerida proovisõidule, võtke
meiega ühendust.

