
ALFA ROMEO GIULETTA

Wybrane wyposażenie std:

  Skóra brązowa
      opcja 495

- system VDC z Hill Holder, Q2, DST  - system Start&Stop - układ kierowniczy Dual Pinion  - 16" koła stalowe -  tylny spojler  - podgrzewane lusterka elektryczne
- klimatyzacja manualna    - radio CD/Mp3  z 6- głośnika    - przednie szyby elektrycznie sterowane    - trip computer    - system DNA    - tapicerka materiałowa

Tkanina czarna
opcja 298

           Skóra czarna
            opcja 402

4MN panel deski rozdzielczej w kolorze chromowanym std

Szyby przednie elektrycznie sterowane std, tylne opcja

Radio CD/Mp3 std

System DNA std

Dostępne silniki:
1.4 TB 120 KM - 1.4 TB MultiAir 170 KM - 1.6 JTDM-2 105 KM - 2.0 JTDM-2 170 KM



Wybrane wyposażenie std:
- 16" koła ze stopów lekkich   - chromowane obramowanie szyb   - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa   - światła przeciwmgielne   - wyświetlacz matrix
- podłokietnik przedni ze schowkiem  - tapicerka competizione  - przyciski sterowania radiem w kole kierownicy   - nawiew powietrza na tylną strefę samochodu

Tkanina competizione
       czarna lub szara

                       Skóra
        czarna lub brązowa

  Skóra cannelloni
czerwona lub czarna

      opcja 168/ 125          opcja 408/ 465  opcja 401/ 423

Dostępne silniki:
1.4 TB 120 KM - 1.4 TB MultiAir 170 KM - 1.6 JTDM-2 105 KM - 2.0 JTDM-2 170 KM

4VF panel deski rozdzielczej w kolorze magnezu std

68V panel deski rozdzielczej w kolorze czerwonym opcja

68W panel deski rozdzielczej w kolorze czerwonym opcja

4MP panel deski rozdzielczej w ciemnym aluminium opcja
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Skóra/ Microfibra           Skóra cannelloni            Skóra cannelloni

Pakiet Premium
- Blue&Me z przyciskami 
  sterowania w kole kierownicy
- tylny czujnik parkowania
- światła ksenonowe z 
  systemem AFS
- teleskopowe spryskiwacze 
  reflektorów
- elektrycznie składane 
  lusterka
- przyciski sterowania radiem w 
  kole kierownicy

PAKIETY
dostępne tylko dla wersji DISTINCTIVE

czujniki parkowania

światła Bi-xenon z AFS

Pakiet Sport 
- 17" lub 18" koła ze stopów lekkich
- czarne wnętrze z panelem ze szczotkowanego aluminium
- spojlery boczne
- sportowa kierownica obszyta skórą "Pieno Fiore" z czerwona nicią
- nakładki aluminiowe na pedały
- sportowe zawieszenie
- satynowe lusterka boczne
 - tapicerka skórzana w połaczeniu z materiałem microfibra
- reflektory przednie z ciemnym wykończeniem
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    czarna        czerwona                  czarna

Wersja Distinctve  i dodatkowo:
- 17" lub 18" koła ze stopów lekkich
- czarne wnętrze z panelem ze szczotkowanego aluminium
- spojlery boczne
- sportowa kierownica obszyta skórą "Pieno Fiore" z czerwoną nicią
- nakładki aluminiowe na pedały
- sportowe obnizone zawieszenie
- satynowe lusterka boczne
 - tapicerka skórzana w połaczeniu z materiałem microfibra
- reflektory przednie z ciemnym wykończeniem
- logo quadrifoglio verde
- przyciemniane szyby tylne
- zaciski hamulców w kolorze czerwonym

Dostępny tylko silnik:

1750 TBi 235 KM


