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Alfa Romeo Lounge Egition

Базова комплектація
Бензиновий двигун 2,0 280 к.с., версія Lounge Edition
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира
Захисні бокові шторки для захисту голови при бічному ударі
Система курсової стійкості автомобіля (ESC)
Система HILL DESCENT CONTROL
Система автономного екстреного гальмування (AEB)
Система контролю за смугою руху (LDW)

Система контролю «сліпих зон» (BSM)

8ML

Система моніторингу тиску в шинах (TPMS)
Система Start&Stop
Тягова система повного приводу Q4 AWD
Круїз контроль / обмежувач швидкості руху
Камера заднього виду + передні та задні датчики парковки

8ML

Спеціальний передній тримач під номерний знак

389

Бі-ксенонові фари 35W + омивач фар

8LZ

Автоматична система дальнього світла

8ML

Автоматичне ввімкнення денних ходових вогнів (DRL) + LED задні ліхтарі / LED стоп-сигнали
Автоматична активація фар (датчик світла) + активація склоочисників (датчик дощу)
Автоматичний двозонний клімат (з датчиком вологості)
Система подачі повітря для задніх пасажирів
Набір для курця (попільничка і прикурювач)

989

Електропривод двері багажника
Електричне стояночне гальмо
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника
Передній підлокітник з відділенням для речей

Alfa™ Connect: 6,5'' кольоровий широкий екран (радіо, Mp3, aux-in, Bluetooth® + Навігація)

8ML

Аудіо Mid Level: Hi-Fi система з 10 динаміками та сабвуфером, 400 Вт

8PK

Спереду 1 USB + 1 штекер на 12V, в передньому підлокітнику: 1 USB + 1 Aux, 2 USB ззаду
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

8ML

Зовнішні дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням

8ML

Хромовані роздільні дві вихлопні труби
Гальмівні супорти пофарбовані в червоний колір

4TA

Адаптація для країн з холодним кліматом
Пакет Luxury SUPER Grey Wood включає в себе такі опції: тільки з фарбою кузова (код 217,361)
Вставка на передній панелі натуральне дерево, Grey Wood
Шкіряні сидіння «Pieno Fiore» + підігрів передніх сидінь
Цифрова панель приладів з TFT кольоровим дисплеєм 7''
Кермо Luxury, з кнопкою запуска двигуна на кермі та з клавішами управління
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом складання та обігрівом
Сидіння водія та переднього пасажира з електричним регулюванням у 8-напрямках +
електропривод поперекового регулювання (сидіння водія з пам'яттю, сидіння пасажира без)
Підігрів керма
Пакет Luxury SUPER Walnut Wood включає в себе такі опції: тільки з фарбою кузова (код 318)
Вставка на передній панелі натуральне дерево, Walnut Wood
Шкіряні сидіння «Pieno Fiore» + підігрів передніх сидінь
Цифрова панель приладів з TFT кольоровим дисплеєм 7''
Кермо Luxury, з кнопкою запуска двигуна на кермі та з клавішами управління
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом складання та обігрівом
Сидіння водія та переднього пасажира з електричним регулюванням у 8-напрямках +
електропривод поперекового регулювання (сидіння водія з пам'яттю, сидіння пасажира без)
Підігрів керма
Універсальне кріплення для дитячих сидінь ISOFIX

129

9AE

9AF

Алюмінієві спортивні накладки на педалі + хромовані накладки на пороги
Запасне колесо зменшених розмірів (докатка)

4CS

Легкосплавні колісні диски R18 + літні шини

6G6

803

Функціональне LED освітлення
Тоновані задні вікна

070

1 618 200

Вартість моделі 2017р. з ПДВ*
Додаткові опції
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору Alfa White (код 217)
Забарвлення кузова фарбою металік сірого кольору Stromboli Grey (код 318)
Забарвлення кузова трьох шаровою фарбою червоного кольору Competizione Red (код 361)
Легкосплавні колісні диски R19 + літні шини

5B2
5CC

270
6G7

грн

0 грн
83 700 грн
17 900 грн
0 грн

Гарантія на автомобіль – 2 роки, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км або 1 раз на рік.
* - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату
пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

2.0 GME T4 280 к.с. / 5 250 об./хв

Двигун
Максимальний крутний момент
Трансмісія
Привід
Маса автомобіля в спорядженому стані
Максимальна швидкість
Час розгону до 100 км/год (1 особа + 30 кг)
Відповідність екологічним вимогам
Витрати пального, л/100км (місто/траса/змішаний)*
Об’єм паливного баку
Країна виробник

Бензиновий, 1 995 см³
400 Nm / 2 250 об/хв
AКПП / 8
повний
1 735 кг
230 км/год
5,7 с
EURO VI
8,9 / 5,9 / 7,0 л
64 л
Італія

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору Alfa White (код 217)

Забарвлення кузова фарбою металік сірого кольору Stromboli Grey (код 318)

Забарвлення кузова трьох шаровою фарбою червоного кольору Competizione Red (код 361)

Шкіряні сидіння «Pieno Fiore» + підігрів передніх сидінь

Вставка на передній панелі натуральне дерево, Grey Wood

Вставка на передній панелі натуральне дерево, Walnut Wood

