
C E N N I K



2

 ROK PRODUKCJI 2021

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

RWD – napęd na tylną oś  Q4 – napęd 4x4  (AWD)  AT – automatyczna skrzynia 8-biegowa

CENNIK WERSJI PODSTAWOWYCH

M
Y

2
1

 SILNIKI BENZYNOWE BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

2.0 GME TURBO 200 KM AT Q4 161 900,- 186 500,- 196 600,- 206 700,- 215 800,- – – –

2.0 GME TURBO 280 KM AT Q4 – – – – 236 000,- 236 000,- 256 200,- –

2.9 GME TURBO 510 KM AT Q4 – – – – – – – 433 900,-

 SILNIKI DIESEL

2.2 JTDM TURBO 160 KM AT RWD – – – – – – – –

2.2 JTDM TURBO 190 KM AT RWD – – 203 700,- 213 800,- – – – –

2.2 JTDM TURBO 190 KM AT Q4 – – 211 800,- 221 900,- 230 900,- – – –

2.2 JTDM TURBO 210 KM AT Q4 235 000,- 235 000,- 255 200,- –



Gwarancja Maximum Care dotyczy samochodów Alfa Romeo Giulia, Stelvio i Giulietta niezarejestrowanych przed 2021 r. i obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 3 lata dodatkowej ochrony 
serwisowej z łącznym limitem przebiegu 200 tys. km. Szczegółowe warunki gwarancji u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Zdjęcie ma charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu 
mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciu. Zużycie paliwa dla Alfa Romeo: 4,7 - 12,4 l/100 km, emisja CO2: 123 -266 g/km. Szczegółowe informacje o odzysku i recyklingu pojazdów, postępie 
dokonanym w tej dziedzinie, konstrukcji pojazdów zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji są dostępne u dealerów Alfa Romeo. 

Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Oferta wynajmu jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców.  Rata miesięczna netto wynosząca 1%  (1,23% brutto)  wartości pojazdu brutto dotyczy 
samochodu Alfa Romeo  Stelvio 2.0 GME 200 KM AT Q4 STELVIO z roku produkcji 2021 w umowie na 36  miesięcy, z limitem 10 000 km rocznie, bez wpłaty własnej. W podanych ratach zawarte 
jest ubezpieczenie OC. Akcja ograniczona w czasie. Szczegóły akcji są dostępne u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz opcje jego wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły
i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska oraz dostępnych konfi guracji i dodatkowo płatnych opcji dostępne u dealerów sieci FCA Poland.

Leasingodawca: Leasys Polska Sp. z o.o. Oferta dotyczy wybranych wersji Alfa Romeo i jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców. Całkowity koszt leasingu wynoszący 102% 
jest osiągalny dla parametrów: okres 36 miesięcy; czynsz inicjalny 20% ceny pojazdu; 35 miesięcznych rat, wykup 1% ceny pojazdu. Podane warunki obowiązują przy skorzystaniu 
z ubezpieczenia GAP lub ubezpieczenia Bezpieczny Leasing – oferowanego przez Leasys Polska Sp. z o.o. (składka będzie doliczana do rat leasingowych). Szczegółowe warunki 
leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności leasingowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły 
akcji oraz informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne są u dealerów Alfa Romeo.

MÓJ WYBÓR - ALFA ROMEO
Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

POLECAM 
ROBERT KUBICA
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GRUPY ZAWODOWE
Marka Alfa Romeo docenia Twój wysiłek oraz ciężką pracę. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę
i korzystne rozwiązania fi nansowe. Sprawdź szczegóły u naszych Dealerów.

ALFA ROMEO W ABONAMENCIE
OD 1% NETTO MIES.

ALFA ROMEO W LEASINGU 102%

| PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY BEZ KUPOWANIA

| BEZ WPŁATY WŁASNEJ

| 5 LAT FABRYCZNEJ GWARANCJI

| UBEZPIECZENIE OC

| UMOWA NA 3 LATA 

| PROSTE I PRZEJRZYSTE ZASADY

| WPŁATA WŁASNA 20%

| OKRES LEASINGU 36 MIESIĘCY

| WYKUP 1% CENY AUTA

| 5 LAT FABRYCZNEJ GWARANCJI

KIEROWCA ALFA ROMEO RACING ORLEN
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414 Czerwony

Alfa Red

252 Biały

Moonlight Pearl

408 Czarny

Vulcano Black

361 Czerwony

Competizione Red 

318 Szary

Stromboli Grey 

092 Niebieski

Montecarlo Blue 

217 Biały

Alfa White

620 Srebrny

Silverstone Grey

800 Zielony

Visconti Green

248 Biały

Trofeo White

432 Czerwony

Villa D'Este Red*

646 Zielony

Montreal Green*

035 Szary

Vesuvio Grey

486 Niebieski

Anodized Blue

756 Niebieski

Misano Blue

PASTELOWE 

METALIZOWANE

PERŁOWE

KOLORY BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Lakier niemetalizowany czerwony - Alfa Red 5CA 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Lakier niemetalizowany biały - Alfa White 5B2 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- -

Lakier metalizowany biały - Moonlight Pearl 61Q 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- -

Lakier metalizowany srebrny - Silverstone Grey 210 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,-

Lakier metalizowany szary - Stromboli Grey 5CC 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- -

Lakier metalizowany szary - Vesuvio Grey 5CE 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,-

Lakier metalizowany czarny - Vulcano Black 58B 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,-

Lakier metalizowany zielony - Visconti Green 5DR 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- -

Lakier metalizowany niebieski - Montecarlo Blue 5CD 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,-

Lakier metalizowany niebieski - Anodized Blue 8CZ 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- -

Lakier metalizowany niebieski - Misano Blue 5DS - - - 4500,- - 4500,- 4500,- 4500,-

Lakier perłowy trójwarstwowy czerwony - Competizione Red 270 - - - 10500,- 10500,- 10500,- 10500,- 10500,-

Lakier perłowy trójwarstwowy biały - Trofeo White 4SA - - - 10500,- 10500,- 10500,- 10500,- 10500,-

Lakier perłowy czerwony - Villa D'Este Red* 5ZA - - - 10500,- 10500,- 10500,- 10500,- 10500,-

Lakier perłowy złoty - GT Junior Ocra* 5YW - - - 10500,- 10500,- 10500,- 10500,- 10500,-

Lakier perłowy zielony - Montreal Green* 5ZX - - - - - - - 10500,-

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

■ standard; – opcja niedostępna; * opcja dostępna w 2021
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* dostępne w 2 kwartale 2021

437 Żółty

GT Junior Ocra*
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17" 18"

3DD

 

3DN/ 3DO

 

3DE

 

3DQ

19"

20"

21"

3DV

3ED

3DY/ 3DZ

3EF

3EB/ 3EC

3EH 3EL

3ER 3EQ

3EJ 3EN

3EP

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; – opcja niedostępna
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KOŁA I OPONY BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

17" Felgi aluminiowe srebrne - opony letnie Klasy A 3DD - - - - - - -

17" Felgi aluminiowe oksydowane - opony letnie Klasy A 3DE - 700,- - - - - - -

18" Felgi aluminiowe srebrne Luxury Design -
opony letnie Klasy A

3DN - - - - - -

18" Felgi aluminiowe srebrne Sport 1 - opony letnie Klasy A 3DQ 700 - 700,- - - - - -

18" Felgi aluminiowe srebrne Luxury Design -
opony wielosezonowe Klasy B

3DO 1300,- - 1300,- - - - - -

19" Felgi aluminiowe srebrne - opony letnie Klasy A 3DV 4700,- - 4700,- 700,- 700,- - - -

19" Felgi aluminiowe Sport 1 - opony letnie Klasy A 3DY 5400,- - 5400,- 1400,- - - -

19" Felgi aluminiowe Sport 2 - opony letnie Klasy B 3EB 5400,- - 5400,- 1400,- - - -

19" Felgi aluminiowe Sport 1 - opony wielosezonowe Klasy B 3DZ 6700,- - 6700,- 1300,- - - - -

19" Felgi aluminiowe Sport 2 - opony wielosezonowe Klasy B 3EC - - - - 1300,- - - -

20" Felgi aluminiowe srebrne - opony letnie Klasy B 3ED - - 8700,- - 4700,- - - -

20" Felgi aluminiowe Miron - opony letnie Klasy B 3EF - - 9400,- 5400,- - 1400,- -

20" Felgi aluminiowe oksydowane - opony letnie Klasy B 3EH - - 10100,- 4700,- 5400,- 700,- -

20" Felgi aluminiowe oksydowane - opony letnie Klasy B 3EJ - - 10100,- 6100,- - 1400,- 2100,- -

20" Felgi aluminiowe srebrne dla wersji Quadrifoglio -
opony letnie Klasy C

3EL - - - - - - -

20" Felgi aluminiowe ciemne dla wersji Quadrifoglio -
opony letnie Klasy C

3EN - - - - - - - 1000,-

21" Felgi aluminiowe srebrne - opony letnie Klasy B 3ER - - - 8700,- 8700,- 4700,- 4000,- -

21" Felgi aluminiowe ciemne - opony letnie Klasy B 3ET - - - 9400,- 9400,- 5400,- 4700,- -

21" Felgi aluminiowe srebrne dla wersji Quadrifoglio -
opony letnie Klasy C

3EP - - - - - - - 4700,-

21" Felgi aluminiowe ciemne dla wersji Quadrifoglio -
opony letnie Klasy C

3EQ - - - - - - - 5400,-

Koło zapasowe dojazdowe - niepełnowymiarowe 803 1450,- 1450,- 1450,- 1450,- 1450,- 1450,- 1450,- -

Zestaw naprawczy Fix&Go 8F5

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.
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6Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; P - dostępne w pakiecie; – opcja niedostępna
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STYLISTYKA WNĘTRZA / TAPICERKA BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy 4CS - - -

Deska rozdzielcza i panele drzwi w górnej części obszyte skórą 4H0 - - - 5000,- 5000,-

Dywaniki podłogowe 396

Gałka automatycznej skrzyni biegów obszyta skórą 1D8 P - P -

Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą 
techniczną

320 - - - - -

Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą/
alcantarą z wewnętrznymi elementami włókna węglowego

5ZK - - - - - - - 2500,-

Koło kierownicy skórzane, obszyte nicią czerwoną,
zieloną lub szarą

5ZL - - - - - - -

Koło kierownicy sportowe i gałka skrzyni biegów obszyte 
skórą techniczną

321 500,- - 500,- - -

Koło kierownicy sportowe Luxury z przyciskami
wielofunkcyjnymi ADAS

6BN - - - - P P - -

Koło kierownicy w wykończeniu Luxury pokryte skórą 
techniczną (bez przycisków ADAS)

SCK - - - - P - -

Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo 79U 500,- - -

Obszycia foteli i deski rozdzielczej oraz paneli bocznych 
drzwi, nicią czerwoną lub biało-zieloną

79A - - - - - - 2200,- 2200,-

Pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym CGQ - - - - - - - 1500,-

Pasy bezpieczeństwa w kolorze zielonym 2VM - - - - - - - 1500,-

Podsufi tka w kolorze czarnym 03V - - - - -

Siedzenia sportowe przednie Sparco z zintegrowanym 
zagłówkiem oraz tylnym szkieletem z włókna węglowego
z elektryczną regulacją wysokości

60A - - - - - - - 16500,-

Siedzenia skórzane (skóra techniczna) 211 4500,- - 4500,- - - - - -

Wnętrze 2-kolorowe dla wersji Quadrifoglio 7Q5 - - - - - - - 4400,-

Wnętrze STELVIO
• tapicerka tkanina czarna
•  deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne

drzwi czarne
•  wykończenie wnętrza elementami z tworzywa sztucznego

w tym konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych
klamek drzwi, panelu deski rozdzielczej

732 - - - - - - -

Wnętrze SPRINT
•  tapicerka tkanina/skóra techniczna, alternatywnie:

czarna, czerwono-czarna, brązowo-czarna
•  deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, alternatywnie:

czarna, czarno-czerwona, czarno-brązowa
•  wykończenie wnętrza elementami  z aluminium w tym konsoli 

środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi,
panelu deski rozdzielczej

728 2500,- - 2500,- - - - -

Wnętrze SUPER & BUSINESS
• tapicerka tkanina czarna Premium
•  deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne

drzwi czarne
•  wykończenie wnętrza elementami z tworzywa sztucznego

w tym konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych klamek 
drzwi, panelu deski rozdzielczej

8E7 - - - - - -

Wnętrze VELOCE
• tapicerka skórzana, alternatywnie: czarna, czerwona, brązowa
• sportowe fotele z wysuwaną częścią podkolanową
•  deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, alternatywnie:

czarna, czarno-czerwona, czarno-brązowa
•  wykończenie wnętrza elementami z aluminium w tym konsoli 

środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi,
panelu deski rozdzielczej

212 - - - - - - -

Wnętrze VELOCE TI / QUADRIFOGLIO
•  tapicerka skóra/alcantara, alternatywnie:

czarna, czerwona, biała
•  deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, alternatywnie: 

czarne, czerwone, białe
•  wykończenie wnętrza elementami  z włókna węglowego

w tym konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych 
klamek drzwi, panelu deski rozdzielczej

4N5 - - - - - -

Wykończenie wnętrza w aluminium 156 - - - - - -

Wykończenie wnętrza w drewnie - Brązowy Orzech 4MN - - - - 2200,- 2200,- - -

Wykończenie wnętrza w drewnie - Szary Dąb 155 - - - - 2200,- - -

Wykończenie wnętrza z włókna węglowego, dotyczy:
konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi, 
panelu deski rozdzielczej

XSQ - - - - - -



7Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

TKANINA

STELVIO (STD)

SKÓRA TECHNICZNA

BUSINESS & SUPER (OPCJA)

SKÓRA NATURALNA „LUXURY”

TI (STD) & VELOCE (OPCJA)

SIEDZENIA SPORTOWE SKÓRZANE

VELOCE (STD) & SPRINT (OPCJA)

899
Białe

461
Brązowe

414/448
Czarne

431
Czerwone

TKANINA PREMIUM

SUPER & BUSINESS (STD)

TKANINA/SKÓRA TECHNICZNA

BUSINESS & SUPER (OPCJA) & SPRINT (STD)

500
Czarne

509
Czerwone

565
Beżowe

531
Brązowe

423/447
Czarne

422
Czerwone

467
Brązowe

410
Czarno/Brązowe

417
Czarne

488
Czarno/Czerwone

015
Czarne

034/035
Czarne

M
Y

2
1

SIEDZENIA SPORTOWE ALCANTARA/SKÓRA

VELOCE TI & QUADRIFOGLIO (STD)

Czarne Czarne
Sparco (opcja)



8Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Pakiet Lighting (światła bi-ksenonowe 35 Watt ze spryskiwczami 

refl ektorów)

Pakiet Luxury, wykończenie wnętrza w drewnie brązowy orzech

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

■ opcja standardowa; – opcja niedostępna

M
Y

2
1

PAKIETY BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Pakiet Asystent kierowcy dla wersji Quadrifoglio
0YP Aktywny czujnik martwego pola
LAS System utrzymania pasa ruchu
SJB System rozpoznawania znaków drogowych
41X System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy

2CR - - - - - - - 4500,-

Pakiet Asystent kierowcy
JKJ Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych
64L Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne 
410 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne  
0YP Aktywny czujnik martwego pola
LAS System utrzymania pasa ruchu
41X System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy

3JS 4500,- - 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- 4500,- -

Pakiet Asystent kierowcy Plus dla wersji Quadrifoglio
NH3 Tempomat adaptacyjny
412 System kontroli prędkości - Intelligent Speed Control
SJA  System asystenta ruchu na autostradzie - Highway

Assist System (HAS)
0YN System asystenta ruchu w korku - Traffi c Jam Assist
0YP Aktywny czujnik martwego pola
LAS System utrzymania pasa ruchu
SJB System rozpoznawania znaków drogowych
41X System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy

2CS - - - - - - - 7800,-

Pakiet Asystent kierowcy Plus
412 System kontroli prędkości - Intelligent Speed Control
SJA  System asystenta ruchu na autostradzie - Highway

Assist System (HAS)
0YN System asystenta ruchu w korku - Traffi c Jam Assist
JKJ Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych
64L Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne 
410 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne  
0YP Aktywny czujnik martwego pola
LAS System utrzymania pasa ruchu
SJB System rozpoznawania znaków drogowych
41X System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy

2KD 7800,- - 7800,- 7800,- 7800,- 7800,- 7800,- -

Pakiet Convenience Plus
GX4 System Keyless Entry  
384 Air Quality System  
57J Szyba z fi ltrem przeciwsłonecznym  
83X Drugi tylny port USB
83Z Zewnętrzne podświetlenie klamek drzwi  

0YS - 2700,- 2700,- - - - -

Pakiet Convenience
GX4 System Keyless Entry  
384 Air Quality System  
57J Szyba z fi ltrem przeciwsłonecznym  
83Z Zewnętrzne podświetlenie klamek drzwi  

9NP 2700,- - - 2700,- 2700,- 2700,- - -
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

■ opcja standardowa; – opcja niedostępna

M
Y

2
1

PAKIETY BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Pakiet Elektryczne fotele dla wersji Quadrifoglio
452 Fotele przednie podgrzewane
7XF  Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej 

kierowcy 
JT2  8-stopniowa elektryczna regulacja przednich siedzeń, z 

pamięcią ustawień fotela kierowcy
NHS Podgrzewane koło kierownicy

8M9 - - - - - - - 6500,-

Pakiet Elektryczne fotele
CDE Fotel pasażera elektrycznie regulowany w 6-plaszczyznach  
136 Elektryczna regulacja fotela kierowcy, 6-stopniowa    

8M8 4000,- 4000,- 4000,- 4000,- - - -

Pakiet Komfort Parking
316 Kamera cofania  
508 Czujniki parkowania przednie i tylne

6UN 2500,- 2500,- 2500,- 2500,- 2500,- 2500,- - -

Pakiet Komfort Plus dla wersji SPRINT / VELOCE
JT2  8-stopniowa elektryczna regulacja przednich siedzeń,

z pamięcią ustawień fotela kierowcy
368 Podgrzewana tylna kanapa
4H0 Deska rozdzielcza obszyta skórą

1PB - - - 8800,- - 8800,- - -

Pakiet Lighting
102 Spryskiwacze refl ektorów
230 Refl ektory bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL

8LZ 6200,-

Pakiet Luxury - Dąb  (Oak Wood) 
JT2  Fotele elektrycznie regulowane w 8-płaszczyznach z 

pamięcią fotela kierowcy  
155 Wykończenie wnętrza w drewnie - Szary Dąb  
212 Skóra ekskluzywna Pieno Fiore  
4H0 Deska rozdzielcza obszyta skórą  

1UU - - - - 12000,- - -

Pakiet Luxury - Orzech (Walnut Wood)
JT2  Fotele elektrycznie regulowane w 8-płaszczyznach z 

pamięcią fotela kierowcy  
212 Skóra ekskluzywna Pieno Fiore  
4H0 Deska rozdzielcza obszyta skórą  
4MN Wykończenie wnętrza w drewnie - brązowy Orzech 

1UV - - - - 0,- 12000,- - -

Pakiet wyciszający wnętrze
7H6 Izolacja NVH (Noise-Vibration - Harshness)
7UW Przednia szyba laminowana

1UN 1500,- - 1500,- 1500,- 1500,- 1500,- 1500,- -

Pakiet Performance
SDD Zawieszenie aktywne - Alfa Active Suspension  
4WE  Aluminiowe łopatki zmiany biegów do skrzyni

automatycznej  
939  Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu -

Limited Slip Differential 

8LW - - - 11500,- 11500,- 11500,- - -

Pakiet Sport
4CS Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy
156 Elementy wnętrza w wykończeniu aluminium
321 Kierownica sportowa obszyta skórą techniczną

9ZU 2000,- - 2000,- - - -
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

■ opcja standardowa; – opcja niedostępnaM
Y

2
1

PAKIETY BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Pakiet Super Sport Design
CDE Elektryczna regulacja fotela pasażera, 6-stopniowa  
NHS Podgrzewana kierownica  
110 Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy  
136 Elektryczna regulacja fotela kierowcy, 6-stopniowa  
452 Fotele przednie podgrzewane  
7XF  Elektryczna regulacja boków foteli w części biodrowej 

kierowcy  
788  Skóra naturalna, fotele przednie sportowe z wysuwaną 

częścią podkolanową

96S - - - 9200,- - - -

Pakiet Veloce Carbon
05F Przedni grill z włókna węglowego
4YD Obudowy lusterek zewnętrznych z włókna węglowego

2KO - - - - - 5000,- 5000,- -

Zestaw dla palących 
• Popielniczka
• Zapalniczka

989 220,- 220,- 220,- 220,- 220,- 220,- 220,- 220,-

Pakiet Zimowy 
NHS Podgrzewana kierownica  
110 Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy  
452 Fotele przednie podgrzewane

8M2 3300,- 3300,- 3300,- 3300,- -

Zaawansowane systemy asystujące kierowcy stawiają

Stelvio w czołówce najbezpieczniejszych aut segmentu

Nowa konsola środkowa oferuje większą funkcjonalność

i ekskluzywne wykończenie
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Asystent uwagi kierowcy

Asystent parkowania

Asystent jazdy w korku i asystent jazdy

na autostradzie

Asystent pasa ruchu

System kontroli zjazdu

Aktywne monitorowanie martwego pola

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

M
Y

2
1

BEZPIECZEŃSTWO BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Automatyczne włączanie drogowych świateł z czujnikiem 
zmierzchu

051

Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu - Limited 
Slip Differential

939 - - - P P P -

Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach 365

Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie 
pasażera

4DK

Inteligentne połączenie alarmowe 9FX

Napęd na 4 koła Alfa Q4 (AWD) -  / -  / -

Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne -

Przednie światła projektowe w technologii LED
(tylko dla wersji diesel)

4SM - -  / -  / -  / -  / -  / -

Refl ektory Bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL 230 P

Spryskiwacze refl ektorów 102 P

System ASR 015

System hamowania Autonomous Emergency Brake 55B

System kontroli trakcji (ESC) 392

System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) BNH

System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
(Lane Departure Warning)

LA1

System ostrzegania o najechaniu na poprzedzający pojazd
(Forward Colission Warning)

-

Światła halogenowe przednie LMA - - - - - - -

Uchwyty Isofi x 631

Zamek centralny sterowany pilotem 57E

Zintegrowany system hamulcowy (Integrated Brake system) -

■ opcja standardowa; P - dostępne w pakiecie; – opcja niedostępna
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; P - dostępne w pakiecie; – opcja niedostępna

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

M
Y

2
1

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

8-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy
z pamięcią ustawień

JT2 - - - P P P

6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy
z pamięcią ustawień

136 P P P P - - -

6-stopniowa elektryczna regulacja fotela przedniego pasażera CDE P P P P - - -

6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego kierowcy JVB - - - -

6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego 
pasażera

JWB - - - -

7 wyświetlacz TFT między zegarami 4GF

Alarm fabryczny 8G2 2200,- 2200,- 2200,- 2200,- 2200,- 2200,- 2200,- 2200,-

FSD - Frequency Selective Damping - Zmienna cha-
rakterystyka pracy amortyzatorów

377 2000,- - 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- -

Bezdotykowe otwarcie tylnej klapy bagażnika 8CL 1300,- - 1300,- 1300,- 1300,- 1300,- 1300,- 1300,-

Centralny tunel z 1 portem USB RS3

Czujnik deszczu 347

Czujniki parkowania tylne 52B

Dodatkowa instalacja (radiator) połączona z hakiem
holowniczym dla silnika 2.0 GME 280 KM

862 - - - - 700,- / - 700,- / - - -

Dodatkowe gniazdo w bagażniku 230V / 50Hz JKZ 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia drzwi JKD

Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej 823 250,- 250,-

Hak holowniczy elektrycznie wysuwany i chowany 6JA 5000,- - 5000,- 5000,- 5000,- 5000,- - -

Kamera cofania tylna z liniami dynamicznymi 316 P P P P P P

Klapa tylna sterowana pilotem XCR

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa HAF

Koło kierownicy regulowane manualnie na wysokość
i głębokość

-

Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie -

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 410

Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem RFX 1200,- - 1200,- 1200,- 1200,- 1200,- 1200,- 1200

Łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany 
biegów dla skrzyni automatycznej

4WE 1500,- - 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

Nawiew na tylny rząd siedzeń 693

Podgrzewana tylna kanapa 368 1700,- - 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,-

Podgrzewane składane lusterka zewnętrzne boczne GTD 1600,-

Prowadnice do mocowania siatki w bagażniku CMD 440,- 440,- 440,- 440,- 440,- 440,- 440,- 440,-
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

■ opcja standardowa; – opcja niedostępna

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

Bezkluczykowe otwarcie drzwi 

- keyless Entry

Pakiet zimowy: podgrzewane fotele przednie

+ podgrzewana kierownica

Zawieszenie aktywne Alfa Active Suspension 

M
Y

2
1

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy
• Dynamic -tryb jazdy sportowej
• Normal -tryb jazdy naturalny
• Advanced Effi ciency -tryb jazdy najbardziej ekonomiczny

-

System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy
• Race -tryb dedykowany do jazdy na tor

- - - - - - - -

System Start & Stop 5DE

System zawieszenia dynamicznego Alfa™ Active Suspen-
sion (SDC - Synaptic Dynamic Control)

SDD - - 5000,- 5000,- 5000,- 5000,- 5000,-

Szyba przednia laminowana 7UW - - 1500,- 1500,- 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie -

Światła tylne w technologii LED LCB

Tempomat adaptacyjny NH3 5000,- 5000,- 5000,- 5000,- 5000,- 5000,-

Tylna klapa elektrycznie otwierana i zamykana w 5 
płaszczyznach

JRC

2 tylne porty USB (1 typu A i 1 typu C) 83X 500,- 500,-



14Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

■ opcja standardowa; P - dostępne w pakiecie; – opcja niedostępna

Zaciski hamulców lakierowane na: czarno, czerwono lub żółto Wersja Veloce charakteryzuje się lakierowanymi detalami 

nadwozia, m.in. łukami nadkoli i dolną częścią zderzaka

M
Y

2
1

 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

NADWOZIE I STYL BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

Body Kit Dark Miron: zestaw zewnętrznych elementów
w kolorze Dark Miron: nadkola, listwy progowe,
dolna część zderzaka przedniego i tylnego

5IF - - - - - - -

Body Kit Vesuvio grey: zestaw zewnętrznych elementów
w kolorze Vesuvio Grey: nadkola, listwy progowe,
dolna część zderzaka przedniego i tylnego

5IG - - - - 4300,- - - -

Body Kit: zestaw zewnętrznych elementów w kolorze 
nadwozia: nadkola, listwy progowe, dolna część zderzaka 
przedniego i tylnego, dolna osłona pod tylnym zderzakiem

15M - - - - - -

Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie 400 7500,- - 7500,- 7500,- 7500,- 7500,- 7500,- 7500,-

Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu 19W - - - - - - -

Obramowania szyb w kolorze chromowanym MMH 2000,- - 2000,- - - - -

Obramowania szyb w kolorze czarnym lakierowanym MMR - - - 2000,- - 2000,-

Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym
Gloss Black

5J9 - - - 500,- - 500,- 500,-

Obudowy lusterek zewnętrznych w stylizacji włókna 
węglowego

4YD - - - - - - P 3000,-

Osłona  pod tylnym zderzakiem w ciemnym wykończeniu XEB - - - - - -

Powiększone tarcze hamulcowe ceramiczno-węglowe BRM - - - - - - - 34500,-

Przedni grill w stylizacji włókna węglowego 05F - - - - - - P 2000,-

Relingi dachowe w kolorze aluminiowym 357 1400,- - 1400,- - 1400,- - 1400,- / - -

Relingi dachowe w wykończeniu czarnym błyszczącym 
Gloss Black

0MV - - - 1400,- - 1400,- 1400,- 1400,-

Szyby tylne, boczne przyciemnione 070 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,- 1700,-

Tylne światła w technologii LED 4EA

Układ wydechowy fi rmy Akrapovic NEC - - - - - - - 18000,-

Zaciski hamulców anodyzowane 4TB - - - - - - -

Zaciski hamulców lakierowane na czarno 4SU - - 1600,- 1600,- 900,-

Zaciski hamulców lakierowane na czerwono 4TA - - 1600,- 900,- 1600,- 900,- 900,- 900,-

Zaciski hamulców lakierowane na żółto 58I - - 1600,- 900,- 1600,- 900,- 900,- 900,-

Zaciski hamulców szare - - - -
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 WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wyposażenie standardowe/cennik opcji dodatkowo płatnych

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

■ opcja standardowa; – opcja niedostępna

Udoskonalony system multimedialny z interaktywnymi widżetami

i wyświetlaczem dotykowym 8,8" w standardzie

7" wyświetlacz w zestawie wskaźników daje dostęp do najważniejszych informacji bez odrywania wzroku od drogi

System HI FI by Harman Kardon

M
Y

2
1

AUDIO / TELEMATYKA BUSINESS STELVIO SUPER SPRINT TI VELOCE VELOCE TI QUADRIFOGLIO

8.8" kolorowy wyświetlacz dotykowy w części środkowej 
deski rozdzielczej

9YQ

Mapa do nawigacji fabrycznej
(opcja połączona z nawigacją fabryczną)

8TW 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Nawigacja fabryczna Uconnect Nav z wyświetlaczem 
dotykowym 8.8" (Radio, 3D Sat-Nav, Mp3, Aux-in, Bluetooth

9YP 6000,- 6000,- 6000,- 6000,- 6000,- 6000,-

Pakiet Audio Sound Theatre by Harman Kardon
4JF  System audio obejmujący 14 głośników w tym subwoofer

- 900 Watt wzmacniacz
-  13 głośników (4x165-mm, 50 Watt, 5 x 80-mm 25 Watt, 

4x25-mm 20 Watt)
- subwoofer 180 mm x 250 mm, 50 Watt

4JF - - - - - - 6000,- 6000,-

Pakiet Audio Sound Theatre by Harman Kardon
4JF  System audio obejmujący 14 głośników w tym subwoofer

- 900 Watt wzmacniacz
- 13 głośników (4x165-mm, 50 Watt, 5 x 80-mm 25 Watt, 
4x25-mm 20 Watt)
- subwoofer 180 mm x 250 mm, 50 Watt

LCA Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych 
klamek drzwi oraz pod panelami drzwi

8PJ 6000,- - 6000,- 6000,- 6000,- 6000,- - -

Pakiet Audio Sound Theatre 
718  System audio obejmujący 10 głośników w tym subwoofer

- 400 Watt wzmacniacz
- 9 głośników (4x165-mm, 30 Watt, 1 x 80-mm 20 Watt, 
4x25-mm 20 Watt)
- 1 subwoofer 180 mm x 250 mm, 40 Watt

718 - - - - - - 3000,- -

Pakiet Audio Sound Theatre
718  System audio obejmujący 10 głośników w tym subwoofer

- 400 Watt wzmacniacz
- 9 głośników (4x165-mm, 30 Watt, 1 x 80-mm 20 Watt, 
4x25-mm 20 Watt)
- 1 subwoofer 180 mm x 250 mm, 40 Watt

LCA  Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych 
klamek drzwi oraz pod panelami drzwi

8PK 3000,- 3000,- 3000,- 3000,- 3000,- 3000,- - 3000,-

Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy 5BH

Radio DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych RS9

System Audio U-Connect obejmujący 8 głośników RCH

System Carplay/Android Auto 8EW 1500,- 1500,-

U-Connect Services (Embedded Connectivity),
aplikacja My Alfa

RTK

U-Connect Services (Embedded Connectivity),
wbudowany moduł zarządzający aplikacją My Alfa

RDG
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SILNIKI BENZYNOWE SILNIKI DIESEL

SILNIK

2.0 TURBO 
200 KM 
AT8 Q4

2.0 TURBO 
280 KM 
AT8 Q4

2.9 BI TURBO 
510 KM
AT8 Q4

2.2 TURBO 
160 KM 

AT8 RWD

2.2 TURBO 
190 KM 

AT8 RWD

2.2 TURBO 
190 KM 
AT8 Q4

2.2 TURBO 
210 KM 
AT8 Q4

WYMIARY NADWOZIA

Ilość miejsc 5 5 5 5 5 5 5

Ilość drzwi 5 5 5 5 5 5 5

Długość/szerokość (mm) (bez lusterek zewn) 4 687/1 903 4 687/1 903 4 702/1 955 4 687/1 903 4 687/1 903 4 687/1 903 4 687/1 903

Wysokość (mm) 1 671 1 671 1 691 1 671 1 671 1 671 1 671

Rozstaw osi (mm) 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818

Zwis przedni/tylny (mm) 861/1 008 861/1 008 866/1 018 861/1 008 861/1 008 861/1 008 861/1 008

Pojemność bagażnika (dm3)/po złożeniu tylnej kanapy 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600 525/1 600

DANE TECHNICZNE

Ilość cylindrów, układ 4 L 4 L V6 - 90º 4 L 4 L 4 L 4 L

Pojemność (cm3) 1 995 1 995 2 891 2 143 2 143 2 143 2 143

Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min.
148 (200)
@ 4500

206 (280)
@ 5250

375 (510)
@ 6500

118 (160)
@ 3750

140 (190)
@ 3500

140 (190)
@ 3500

154 (210)
@ 3750

Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE)
przy obr./min.

330 Nm
@ 1750

400 Nm
@ 2250

600 Nm
@ 2500

450 Nm
@ 1750

450 Nm
@ 1750

450 Nm
@ 1750

470 Nm
@ 1750

System Start&Stop standard standard standard standard standard standard standard

ZASILANIE
Wtrysk elektroniczny, sekwencyjny, fazowy,

z kontrolą detonacji
Wtrysk bezpośredni Multijet „Common Rail”,

sterowany elektronicznie, z intercoolerem

NAPĘD Q4 - AWD Q4 - AWD Q4 - AWD RWD RWD Q4 - AWD Q4 - AWD

SKRZYNIA BIEGÓW AT8 AT8 AT8 AT8 AT8 AT8 AT8

MIN. OGUMIENIE PODSTAWOWE R17" R19" R20" R18" R18" R18" R19"

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie Zębnik z listwą zębatą ze wspomaganiem elektrycznym

Średnica skrętu kół pomiędzy krawężnikami (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

ZAWIESZENIE

Przednie Alfa Link™

Tylne Alfa Multi Link™

HAMULCE WENTYLOWANE

Przednie / mm
Tarczowe 

/ 330
Tarczowe 

/ 330
Tarczowe 

/ 390
Tarczowe 

/ 330
Tarczowe 

/ 330
Tarczowe 

/ 330
Tarczowe 

/ 330

Tylne / mm
Tarczowe 

/ 292
Tarczowe 

/ 292
Tarczowe 

/ 350
Tarczowe 

/ 292
Tarczowe 

/ 292
Tarczowe 

/ 292
Tarczowe 

/ 292

POJEMNOŚCI - MASY

Zbiornik paliwa (l) 64 64 64 58 58 58 58

Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, zbiornikiem 
paliwa napełnionym w 90 % i bez opcji) (kg)

1660 1660 1830 1660 1660 1745 1745

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 215 230 283 198 210 210 215

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,2 5,7 3,8 8,8 7,6 7,6 6,6

ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)                                

Cykl miejski 8,9 8,8 9,8 6,1 6,1 6,4 6,4

Cykl pozamiejski 5,9 5,9 8,2 4,7 4,7 5,0 5,0

Cykl mieszany 7,0 7,0 12,4 5,2 5,2 5,6 5,6

Emisja CO
2
 (g/km) - Cykl mieszany 160 158 222 138 138 146 146

Klasa środowiskowa E6D Temp E6D Temp E6D Temp E6D Temp E6D Temp E6D Temp E6D Temp

 DANE TECHNICZNE

Cennik zawiera ceny detaliczne brutto w złotych zawierające podatek VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, 

zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca 

szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku 

i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań

z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 

Właściciel pojazdu wycofanego oz eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej

z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdów. Data aktualizacji 24.02.2021.

RWD - napęd na tylną oś,    AWD - napęd 4x4  (Q4),      AT8 - automatyczna skrzynia 8-biegowa
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