
Alfa Romeo STELVIO MY22 2.0 GME TURBO 
BENZYNA 280 KM AT Q4 VELOCE
MVS: 630-DA8-3-000
Kolor zewnętrzny: Niebieski - Misano blue (756) 
Kolor wewnętrzny: Skóra naturalna czarna, fotele 
przednie sportowe (423)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
015 - System ASR
02X - Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
03V - Podsufitka w kolorze czarnym
051 - Automatyczne włączanie świateł z czujnikiem zmierzchu
070 - Szyby tylne, boczne przyciemnione
0MH - Rok Modelowy MY22
102 - Spryskiwacze reflektorów
136 - 6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawień 

156 - Wykończenie wnętrza w aluminium
15M - Pakiet stylistyczny dla wersji Veloce
18Q - System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy
230 - Światła bi-ksenonowe 35W z DRL i spryskiwaczami
2NJ - Zaciski hamulców szare
316 - Tylna kamera cofania z liniami dynamicznymi
321 - Sportowe koło kierownicy I gałka skrzyni biegów soft-touch
347 - Czujnik deszczu
365 - Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
384 - Air Quality System
392 - System Kontroli trakcji (ESC)
396 - Maty podłogowe
3EH - 20" Felgi aluminiowe Design Sport Dark Glossy
410 - Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
452 - Podgrzewanie foteli przednich
4CS - Aluminiowe nakładki na pedały
4DK - Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
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4EA - Tylne światła w technologii LED
4GF - 7" kolorowy wyświetlacz TFT pomiędzy zegarami
4WE - Łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów dla skrzyni automatycznej 508 
- Przednie i tylne czujniki parkowania
55B - System hamowania Autonomous Emergency Brake
57E - Zamek centralny sterowany pilotem
5BH - Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy
5DE - System Start & Stop
5FE - Ciemne podwójne końcówki rury wydechowej
631 - Zaczepy ISOFIX do mocowania fotelików dziecięcych
64L - Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne
693 - Nawiew na tylny rząd siedzeń
6HQ - Naklejka Hallo Alfa Romeo na tylnej szybie z informacja o infolinii Alfa Romeo
6YL - Ciemne wykończenie kołpaczków pomiędzy śrubami
788 - Wnętrze Veloce
79U - Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo
7XF - Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej kierowcy
823 - Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej
83X - 2 tylne porty USB (1 typu A i 1 typu C)
845 - Schowki przednie (cup holdery) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą
858 - Instrukcja obsługi w języku polskim
8CL - Bezdotykowe otwarcie tylnej klapy bagażnika
8EW - System Apple Carplay/Android Auto
8F5 - Zestaw naprawczy Fix&Go
939 - Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu - Limited Slip Differential
9FX - Inteligentne połączenie alarmowe
9YP - Radio Uconnect Nav z nawigacją fabryczną i z wyświetlaczem dotykowym 8.8" (Mp3, Aux-in, Bluetooth) 

BNH - System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
CDE - 6-stopniowa elektryczna regulacja fotela pasażera
GTD - Podgrzewane składane lusterka zewnętrzne boczne
GX4 - System Keyless Entry - bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi
HAF - Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
JKD - Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą
JKJ - Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych
JRC - Tylna klapa elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach
LA1 - System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning)
LCA - Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi
MFF - Przedni grill w kolorze czarnym
MMR - Obramowania szyb w kolorze czarnym lakierowanym
NH3 - Tempomat adaptacyjny
NHS - Podgrzewane koło kierownicy
RCH - System Audio Uconnect obejmujący 8 głośników
RDG - Moduł zarządzający aplikacją Uconnect My Alfa
RFX - Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem
RS3 - Centralny tunel z portem USB
RS9 - Radio DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
RTK - Aplikacja Uconnect My Alfa
XAN - Czujnik monitorowania martwego pola
XCR - Klapa tylna sterowana pilotem
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CENA SAMOCHODU BAZOWEGO NETTO BRUTTO
Alfa Romeo STELVIO MY22 2.0 GME TURBO BENZYNA 280 KM AT Q4
VELOCE 204.878,05 PLN 252.000,00 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE NETTO BRUTTO
5DS Lakier metalizowany niebieski - Misano Blue 3.739,84 PLN 4.600,00 PLN
8G2 Alarm fabryczny 1.788,62 PLN 2.200,00 PLN
Suma 5.528,46 PLN 6.800,00 PLN

Cena pojazdu z wyposażeniem 210.406,51 PLN 258.800,00 PLN

Emisja CO2 i zużycie paliwa

Emisja CO2 ( g/km ) 197 Zużycie paliwa - cykl mieszany
WLTP ( l/100km ) 8.7

Dziękuję za zainteresowanie.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa określane są na podstawie oficjalnych badań zgodnie z przepisami rozporz
ądzenia UE obowiązującego w momencie homologacji. W szczególności wskazane wartości są określane  zgodnie z 
procedurą testową dla tak zwanych lekkich pojazdów WLTP.

Wartości CO2 i zużycia podano w celu umożliwienia porównania danych pojazdu. Wartości homologacyjne CO2 i 
zużycia mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistych wartości CO2 i zużycia, które zależą od wielu nieodł
ącznych czynników takich jak na przykład: styl jazdy, trasa, warunki atmosferyczne i drogowe, stan, użytkowanie i 
wyposażenie pojazdu.

Wartości CO2 i zużycia zawarte w niniejszym dokumencie podsumowującym dla wybranej konfiguracji odnoszą się 
do pojazdu wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami wybranymi na etapie konfiguracji.
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Wartości CO2 i zużycia skonfigurowanego pojazdu nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu
produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości CO2 i zużycia zakupionego pojazdu zostaną dostarczone
wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdu.

W przypadku gdy wartości CO2 i zużycia są istotne dla potrzeb obliczenia podatków i opłat odnoszących się do
pojazdu, należy odnieść się do przepisów obowiązujących w każdym kraju.

„Element ma wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2.”

(**) pojazd nie jest objęty regulacją 715/2007 i powiązanym obowiązkiem komunikowania wartości emisji CO2 oraz
poziomu spalania

Lista etykiet opon dostępnych dla tego pojazdu lub dla tych, w które jest już wyposażony pojazd, w zależności od
dostępności opon producenta samochodu i powiązanych technicznych materiałów promocyjnych jest dostępna po
zeskanowaniu dedykowanego kodu QR zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2020 / 740, 25 maja 2020 r.   
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Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation LATITUDE SPORT 3

Tyre type identifier 253522

Tyre size designation 255/45R20

Load-capacity index 105

Speed category symbol V

Fuel efficiency class B

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 70

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 31/14

Date of end of production

Load version XL

Additional information 255/45 R20 105V EXTRA LOAD TL LATITUDE
SPORT 3 GRNX MI




