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MODELPRIJZEN

Alfa Romeo garantie: 3 jaar fabrieksgarantie, 2 jaar lakgarantie, 8 jaar carrosseriegarantie

*  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.   

MOTORISERING BESTELCODE UITVOERING Energielabel CO2 WLTP 
g/km

Netto 
catalogusprijs BPM* Fiscale waarde** Afleverkosten Consumenten-

prijs***

2.0 GME 200 AWD AT8
630.PA3.3 Super 190 € 39.202 € 21.341 € 68.775 € 1.125 € 69.900

630.JA3.3 Sprint 191 € 40.484 € 21.789 € 70.775 € 1.125 € 71.900

2.0 GME 280 AWD AT8
630.VA8.3 Ti 189 € 45.357 € 20.893 € 75.775 € 1.125 € 76.900

630.DA8.3 Veloce 197 € 46.527 € 24.477 € 80.775 € 1.125 € 81.900

2.2 JTD 210 AWD AT8 630.DAJ.3 Veloce 164 € 47.167 € 18.303 € 75.375 € 1.125 € 76.500
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STANDA ARDUITRUSTING

STELVIO SUPER

TECHNOLOGIE

8,8" infotainmentsysteem Alfa Connect (3D-Navigatie, radio, MP3, AUX, Bluetooth) 
met MultiPoint touchscreen en Rotary Control
Digitale radio (DAB)
Apple CarPlay
7" TFT-kleurendisplay in instrumentenpaneel
Audiosysteem met 8 speakers
Alfa DNA Pro-rijdynamiekregeling
Cruise Control
Automatische airconditioning met twee zones
Start&Stop-systeem
Parkeersensoren achter
Lichtsensor / regensensor
Elektrische parkeerrem
Elektrisch bedienbare achterklep
Verwarmbare elektrisch inklapbare buitenspiegels
Alfa Connect Services
USB-aansluiting
12V-stekker

VEILIGHEID

6 airbags
ABS met EBD, ASR, MSR
ESC, DST, vertrekhulp voor hellingen
Actieve noodremassistentie/Autonomous Emergency Brake (AEW)
Forward Collision Warning (FCW)
Integrated Brake System (IBS)
Lane Departure Warning (LDW)
Hill Descent Control
Fix & Go bandenreparatiekit
TPMS (bandenspanningscontrole)
Isofix-bevestigingspunten

EXTERIEUR

18" lichtmetalen velgen (OPT. 3DN)
Bi-xenonkoplampen 35W met adaptieve bochtverlichting (AFS)
Aluminiumkleurige remklauwen
Functionele LED-verlichting
LED-achterlichten
Verchroomde dubbele uitlaatsierstukken
Koplampsproeiers
Badge Super

INTERIEUR

Stoelbekleding in premium stof
Aluminium instaplijsten voor
Zesvoudig verstelbare voorstoelen
Instapverlichting
Vloermatten
Met leder bekleed stuurwiel
Start/Stop-knop op het stuur
Neerklapbare achterbank
Zonneklep met make-upspiegel (bestuurder en passagier)
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STELVIO SPRINT
Gelijk aan Stelvio Super, plus:

TECHNOLOGIE

Parking Assist Pack:
 - Parkeersensoren voor en achter met display
 - Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Driver Assistance Pack (ADAS) - niveau 1:
 - Automatic High Beam (schakelt automatisch tussen groot- en 

dimlicht)
 - Automatisch dimmende buitenspiegel
 - Automatisch dimmende binnenspiegel
 - Active Blind Spot Assist
 - Lane Assist
 - Driver Attention Assist
 - Adaptive Cruise Control

EXTERIEUR

19" lichtmetalen velgen (OPT. 3DY)
Black Pack:

 - Dark Miron Stelvio-badge
 - Zwarte Scudetto (V)
 - Black Gloss skid plate achter
 - Donkere uitlaatsierstukken

Zwarte remklauwen
Badge Sprint

INTERIEUR

Stoelbekleding in stof/leder
Versnellingspook met geperforeerd leder
Sport Pack:

 - Aluminium afwerking op middenconsole, dashboard en deuren
 - Met leder bekleed sportstuurwiel
 - Aluminium sportpedalen en voetsteun

STELVIO TI
Gelijk aan Stelvio Super, plus:

TECHNOLOGIE

Parking Assist Pack:
 - Parkeersensoren voor en achter met display
 - Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Driver Assistance Pack (ADAS) - niveau 1:
 - Automatic High Beam (schakelt automatisch tussen groot- en 

dimlicht)
 - Automatisch dimmende buitenspiegel
 - Automatisch dimmende binnenspiegel
 - Active Blind Spot Assist
 - Lane Assist
 - Driver Attention Assist
 - Adaptive Cruise Control

EXTERIEUR

19" lichtmetalen velgen (OPT. 3EB)
Dark Miron Dual Body Color Kit
Verchroomde raamomlijsting
Verwarmde sproeikoppen
Badge Ti

INTERIEUR

Achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen
Verwarmd stuurwiel
Stoelbekleding in Pieno Fiore-leder
Stoelverwarming voor
Aluminium pedalen en voetsteun

STELVIO VELOCE
Gelijk aan Stelvio Sprint, plus:

EXTERIEUR

20" lichtmetalen velgen (OPT. 3EF)
Veloce Exterior

 - Sportieve bumpers voor en achter
Body Color Kit
Wielnaafdoppen met zwarte afwerking
Verwarmde sproeikoppen
Badge Veloce

INTERIEUR

Sportstoelen met geperforeerd leder
Zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen
Stoelverwarming voor
Verwarmd stuurwiel
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PACK S

● = Standaard  = Optie - = Niet beschikbaar

OPTIE- 
CODE SUPER SPRINT TI VELOCE Excl.  

BTW
Incl.  
BTW

19K PACK RIJASSISTENTIE (ADAS) - NIVEAU 2     Prijs pack: 1.495 ,- 1.809 ,-

0YP Actief dodehoek waarschuwingssysteem
LAS Rijstrookassistentie
SJB Verkeersbordherkenning
41X Bestuurder slaperigheid detectiesysteem
412 Intelligente snelheidsbegrenzer
0YN Traffic Jam Assist
SJA Highway Assist System

32C Harman Kardon Beautiful Sound Pack - - -  Prijs pack: 2.395,- 2.898,-

4JF Sound Theatre by Harman Kardon : 14 luidsprekers 
(subwoofer inbegrepen) 900W

4H0 Lederen dashboard
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OPTIES

● = Standaard  = Optie - = Niet beschikbaar

OPTIES  SUPER  SPRINT  TI VELOCE Netto prijs Consumenten-
prijs

VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN
8G2 Volumetrisch alarm     0,- 0,-

BUITENUITRUSTINGEN
5CA 414 Rosso Alfa     0,- 0,-

5B2 217 Bianco Alfa     495,- 599,-

58B 408 Nero Vulcano     1.195,- 1.446,-

5CE 035 Grigio Vesuvio     1.195,- 1.446,-

8CZ 486 Blu Anodizzato    - 1.195,- 1.446,-

61Q 252 Bianco Lunare    - 1.195,- 1.446,-

5DS 756 Blu Misano - - -  1.195,- 1.446,-

5ZX* 645 Rosso Etna - - -  2.995,- 3.624,-

5ZW* 437 Lipari Ocra - - -  2.995,- 3.624,-

400 Elektrisch bediend panoramisch schuifdak -    1.695,- 2.051,-

4TA Rode remklauwen     395,- 478,-

BINNENUITRUSTINGEN
788 Sportstoelen met geperforeerd leder -  - - 1.995,- 2.414,-

FUNCTIONELE UITRUSTINGEN
6JA Elektrisch inklapbare trekhaak  (niet compatibel met OPT. 8CL) -    1.195,- 1.446,-
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3DN - 18" Luxury

3DS - 17'' Aero

3DY - 19" Sport

3EH - 20" 5 Petals 3ET - 21'' Quadrifoglio Dark

    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 €216-€432.

OPTIES  SUPER  SPRINT  TI VELOCE Netto prijs Consumenten-
prijs

BANDEN EN VELGEN
3DS 17" lichtmetalen velgen 'Aero'  + zomerbanden (A) ● - - - - -

3DN 18" lichtmetalen velgen 'Luxury'  + zomerbanden (A)  - - - 950,- 1.150,-

3DY 19" lichtmetalen velgen 'Sport' + zomerbanden (A) - ● ● - - -

3EH 20" lichtmetalen velgen '5 Petals'  + zomerbanden (B) -   ● 950,- 1.150,-

3ET 21" lichtmetalen velgen 'Quadrifoglio Dark'  + zomerbanden (B) - - -  950,- 1.150,-

803 Reservewiel     350,- 424,-

"* Rotatiekleuren - vraag uw dealer voor beschikbaarheid 
** vraag uw dealer voor beschikbaarheid"
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KLEUREN

217 Bianco Alfa

408 Nero Vulcano

486 Blu Anodizzato 756 Blu Misano 

437 Ocra Lipari

METALLIC

TRI-COAT

PASTEL 

414 Rosso Alfa

252 Bianco Lunare 035 Grigio Vesuvio

645 Rosso Etna

TINTED CLEARCOAT
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E XTERIEUR / INTERIEUR

● = Standaard  = Optie - = Niet beschikbaar

SUPER SPRINT TI VELOCE

OPTIECODE
STD STD OPT STD STD
8E7 728 788 211 788

Zwarte stof 
met grijze 

stiksels

Zwarte stof/
ecoleder

Zwart 
geperforeerd 

leder 
(sportstoelen)

Rood 
geperforeerd 

leder 
(sportstoelen)

Zwart leder 
met eikenhout

Bruin leder met 
eikenhout

Zwart 
geperforeerd 

leder 
(sportstoelen)

Rood 
geperforeerd 

leder 
(sportstoelen)

OPTIECODE KLEURCODE 034 417 423 557 414 556 423 557

PASTEL
5CA 414 Rosso Alfa ● ●   ●  ● 

5B2 217 Bianco Alfa        

METALLIC

58B 408 Nero Vulcano        

5CE 035 Grigio Vesuvio        

61Q 252 Bianco Lunare       - -

8CZ 486 Blu Anodizzato    -   - -

5DS 756 Blu Misano - - - - - -  -

TRI-COAT 5YW 437 Ocra Lipari* - - - - - -  -

TINTED CLEARCOAT 5ZW 645 Rosso Etna* - - - - - -  

* Rotatiekleuren - vraag uw dealer voor beschikbaarheid
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SUPER - Zwarte stof met grijze stiksels SPRINT - Zwarte stof/ecoleder

Ti - Zwart leder met eikenhout

SPRINT & VELOCE - Zwart geperforeerd leder (sportstoelen)

Ti - Bruin leder met eikenhout SPRINT & VELOCE - Rood geperforeerd leder (sportstoelen)
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ACCESSOIRES

CODE Excl. 
BTW

BTW 
21%

Incl. 
BTW

EXTERIEUR
60020933390* / 60020933391** Color Line 1: Matt Miron Pack 442,- 93,- 535,-

Mat Miron Scudetto (V)

Mat Miron spiegelkappen

Mat Miron skid plate achter

Packvoordeel: 20%, accessoires ook los te koop 

* Voor Stelvio's zonder trekhaak / ** Voor Stelvio's met trekhaak

6002093397* / 6002093398** Color Line 2: Gloss Miron Pack 442,- 93,- 535,-
Gloss Miron Scudetto (V)

Gloss Miron spiegelkappen

Gloss Miron skid plate achter

Packvoordeel: 20%, accessoires ook los te koop 

* Voor Stelvio's zonder trekhaak / ** Voor Stelvio's met trekhaak

71808514 Donkere LED-achterlichten 822,- 173,- 995,-
71808020 Aluminum sportpedalen 107,- 23,- 130,-
50903565 Rubberen vloermatten 57,- 12,- 69,-
50903560 Laadruimtebak (voor versies zonder subwoofer) 54,- 11,- 65,-
50903610 Laadruimtebak (voor versies met subwoofer) 54,- 11,- 65,-
50903579 Bagagerails 112,- 23,- 135,-
71808391 Bagage-ogen 112,- 23,- 135,-
50547096 Set afsluitbare wielbouten 40,- 9,- 49,-
50549330 LED-projectoren voordeuren 112,- 23,- 135,-
50549326 Tankdop, gepolijst aluminium met Alfa Romeo-logo (diesel) 95,- 20,- 115,-
50549327 Tankdop, gepolijst aluminium met Alfa Romeo-logo (benzine) 82,- 17,- 99,-
50548987 Sleutelcovers, wit parelmoer 40,- 9,- 49,-
50548986 Sleutelcovers, rood parelmoer 40,- 9,- 49,-
50903582 Sleutelcovers, blauw metallic 40,- 9,- 49,-
50903587 Sleutelcovers, grijs metallic 40,- 9,- 49,-
50903558 Bagagenet voor rugleuning achterbank 53,- 11,- 64,-
50903567 Afdekhoes voor buitenstalling 302,- 63,- 365,-

155180638 / 155180727 Afneembare trekhaak met 13-polige kabelset (Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor een vaste trekhaak of een 7-polige 
kabelset) 625,- 131,- 756,-

6002413917 / 6002412034 Alarmsysteem i.c.m. Keyless Entry (montage op locatie mogelijk tegen meerprijs) 499,- 105,- 604,-
6002412035 / 6002412034 Alarmsysteem n.i.c.m. Keyless Entry (montage op locatie mogelijk tegen meerprijs) 499,- 105,- 604,-
50903612 Grille met carbon inzetstuk 467,- 98,- 565,-
50903614 Carbon buitenspiegelkappen 651,- 137,- 788,-
71808019 Naafdoppen met Alfa Romeo-logo 40,- 9,- 49,-
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CODE Excl. 
BTW

BTW 
21%

Incl. 
BTW

VELGEN EN BANDEN
Volledige velgensets  
Vraag uw dealer naar het volledige aanbod.

18" lichtmetalen velgenset met 235/60 banden

AL010 Met Bridgestone winterbanden 1.855,- 390,- 2.245,-
6002093105 Met Bridgestone zomerbanden 1.855,- 390,- 2.245,-

19" lichtmetalen velgenset met 235/55 banden

60020933340 Met Bridgestone winterbanden 1.983,- 416,- 2.399,-
60020933340 Met Bridgestone zomerbanden 1.983,- 416,- 2.399,-

20" Mat Miron velgenset met 255/45 banden (zie ook de overige Mat Miron accessoires)

AL011 Met Bridgestone winterbanden 2.227,- 468,- 2.695,-
6002093295 Met Bridgestone zomerbanden 2.227,- 468,- 2.695,-

20" Gloss Miron velgenset met 255/45 banden (zie ook de overige Gloss Miron accessoires)

6002093294 Met Bridgestone winterbanden 2.227,- 468,- 2.695,-
6002093294 Met Bridgestone zomerbanden 2.227,- 468,- 2.695,-

All-season banden
 Op de originele velgen met inruil van de standaard banden. Vraag uw dealer naar het aanbod op de overige velgen.

Bridgestone A005 i.c.m. 17" velgen 371,- 78,- 449,-

Winterbanden
 Op de originele velgen met inruil van de standaard banden. Vraag uw dealer naar het aanbod op de overige velgen.

Bridgestone LM005 i.c.m. 17" velgen 371,- 78,- 449,-

Alle accessoireprijzen zijn weergegeven excl. advies montagekosten. Zie de accessoireprijslijsten of www.alfaromeo.nl/mopar/accessoires voor de prijsopbouw. Velgen en bandenprijzen zijn incl. montage, 
maar excl. wielenwissel. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden en een offerte op maat. Accessoires worden achteraf gemonteerd en vallen daardoor buiten de bijtelling. 15



* 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 DIESEL

TECHNISCH 2.0 GME 200pk AT AWD 2.0 GME 280pk AT AWD 2.2 JTD 210pk AT AWD

Aantal cilinders 4 4 4
Boring x slag (mm) 84 x 90 84 x 90 84 x 99
Cilinderinhoud (cm³) 1.995 1.995 2.143
Compressieverhouding 10,0:0,35 10,0:0,35 15,5:0,4
Max. vermogen in kW (pk) bij tpm 148 (200) / 4.500 206 (280) / 5.250 154 (210) / 3.500
Max. koppel in Nm bij tpm 330 / 1.750 400 / 2.250 470 / 1.750
TRANSMISSIE
Aandrijving AWD Q4 AWD Q4 AWD Q4
Versnellingsbak 8-traps automaat 8-traps automaat 8-traps automaat
WIELOPHANGING
Voor Dubbele driehoeken met semi-virtuele stuuras Dubbele driehoeken met semi-virtuele stuuras Dubbele driehoeken met semi-virtuele stuuras
Achter Alfa Link® met verticale stang Alfa Link® met verticale stang Alfa Link® met verticale stang
AFMETINGEN
Lengte (mm) 4.687 4.687 4.687
Breedte (mm) 1.903 (2.163 met buitenspiegels) 1.903 (2.163 met buitenspiegels) 1.903 (2.163 met buitenspiegels)
Hoogte (mm) 1.632 - 1.693 1.632 - 1.693 1.632 - 1.693
Wielbasis (mm) 2.816 2.816 2.816
Laadvolume (liter) 525-1600 525-1600 525-1600
VOLUMES - GEWICHTEN
Brandstoftank (liter) 64 64 58
Massa rijklaar (kg) 1.735 1.735 1.820
Massa ledig voertuig (kg) 1.635 1.635 1.720
Max. trekvermogen (kg) 1.600 1.600/2.300 (OPT. 862) 2.300
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 215 230 215
Acceleratie 0-100 km/u (sec.) 7,2 5,7 6,6
VERBRUIK EN EMISSIE*
Richtlijn volgens EUR-norm 715/2007*2018/1832AP 715/2007*2018/1832AP 715/2007*2018/1832AP
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) 8,4-8,9 8,4-9,0 6,0-6,4
CO2-emissie gecombineerd (g/km) 190-204 189-202 157-168
Milieunorm Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL
* 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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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.
2 Ansvar Idea is risicodrager van Alfa Romeo Insurance.
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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.

19



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 januari 2022.    220780

www.alfaromeo.nl


