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Quadrifoglio Verde (symbol czterolistnej zielonej koniczynki) po raz pierwszy pojawił 
się na samochodzie Alfa Romeo w 1923 roku. Od tego czasu jest żywą legendą marki 
Alfa Romeo. Doświadczony, choć, niestety, często drugi na podium Ugo Sivocci – przed 
rozpoczęciem kolejnego trudnego wyścigu Targa Florio – namalował symbol czterolistnej 
koniczynki (Quadrifoglio Vedre) na swojej Alfi e Romeo RL jako talizman mający przynieść 
mu szczęście. Tym razem przekroczył linię mety jako pierwszy. 
Przez wiele następnych miesięcy Sivocci wygrywał kolejne wyścigi. Tylko raz wystartował 
bez czterolistnej koniczynki. Zginął wtedy w wypadku samochodowym. 
Odtąd symbol ten można znaleźć na wszystkich samochodach wyścigowych Alfa Romeo, 
a dodatkowo dla upamiętnienia Ugo Sivocciego kwadratowe tło zastąpiono trójkątem  
– gdzie brakujący bok jest symbolem jego nieobecności wśród nas. 
W ten sposób powstało logo Alfa Romeo Quadrifoglio Verde. Znak legendarnych zwycięstw 
i sportu, ale przede wszystkim ikona marki i bezgranicznej pasji.

KAżDY MA SWOJĄ ULUBIONĄ LEGENDĘ. 
NASZĄ JEST QUADRIFOGLIO VERDE.



Przeszłość to prestiż, niezwykły ciąg sukcesów na torze, a także skarbnica doświadczeń związanych ze zwykłymi samochodami na drodze. 
Teraźniejszość to najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, których owocem jest niepowtarzalna przyjemność z jazdy “fun to drive”. 
Tak wygląda dzisiaj Alfa Romeo Quadrifoglio Verde. Znak łączący w sobie tradycję i ewolucję marki, który jednocześnie jest symbolem najbardziej 
ekskluzywnych samochodów pod względem wyposażenia, stylu, technologii i sportowego charakteru. 
Dziś są to MiTo i Giulietta w wersji Quadrifoglio Verde – marzenie dedykowane prawdziwym miłośnikom motoryzacji.

PRZESZL⁄ OŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ,
LEGENDA I MARZENIE 



Piękno prawdziwego samochodu sportowego to nie wszytko. W DNA samochodów wyścigowych o ich prawdziwym charakterze decyduje dynamika, 

świetne trzymanie się drogi, przyśpieszenie i moc silnika, które wyróżniają markę Alfa Romeo. MiTo oferuje to wszystko i dodatkowo może być 

wyposażone w Alfa Active Suspension – elektroniczny układ sterowania pracą amortyzatorów, który w sposób aktywny i ciągły dostosowuje reakcję 

podwozia do warunków drogowych i potrzeb kierowcy. Układ ten doskonale współpracuje z innymi urządzeniami elektronicznymi, pozwalając 

na uzyskanie doskonałych parametrów jazdy w zakresie prowadzenia samochodu, bezpieczeństwa i reakcji na manewry kierowcy.

TRADYCJA QUADRIFOGLIO VERDE 
W EKSKLUZYWNEJ WERSJI MITO



OD ZAWSZE 
KSZTAL⁄ TOWANY PRZEZ 

ODWAGĘ

Z czasów zwycięstw w wyścigach, model MiTo wyniósł odwagę, 

zdolność do podejmowania wyzwań i niezwykłe osiągi zawarte 

w niewielkich wymiarach. To właśnie odwaga wyróżniała Tazia 

Nuvolariego: człowieka skromnej postury, ale o wyjątkowych 

umiejętnościach na torze. Nuvolari był zawsze gotowy do wyścigu, 

nawet jeśli na skutek urazów musiał jeździć w gipsie. To jego 

osiągnięcia były ukoronowaniem złotego wieku Alfy Romeo 

z Quadrifoglio. 





Sport w każdym calu
MiTo Quadrifoglio Verde zaprojektowano tak, aby przyciagał uwagę swoim stylem i dawał największą przyjemność 

z jazdy w połączeniu z optymalnymi osiągami nawet na zwykłych trasach.   

Automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT • Układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami Brembo • Ciemne wykończenia 

wlotu powietrza, klamek drzwi, lusterek zewnętrznych oraz przednich i tylnych obramowań świateł • Spłaszczona 

sportowa kierownica i dźwignia hamulca ręcznego, meszek z białym obszyciem • 17-calowe felgi aluminiowe 

z 5 otworami w ciemnym wykończeniu • Sportowy zderzak z podwójną końcówką rury wydechowej • Panel 

wskaźników z logo QV • Deska rozdzielcza w wykończeniu Carbon • Czarne wnętrzne • Listwa progowa z logo 

QV • Siedzenia z Alcantary z logo Alfy Romeo z biało-zielonym obszyciem • Radio Uconnect™ 5” (ekran dotykowy, 

Bluetooth, czytnik SMS, Mp3, sterowanie głosem, port USB i AUX-IN) • Manetki do sterowania skrzynią biegów 

w kole kierownicy • Siedzenia skórzane Frau® z białą lamówką i zielonym obszyciem (opcja) • Siedzenia Sabelt® 

ze szkieletem z włókna węglowego (opcja) • Nowy matowy szary kolor (opcja) • Dywaniki QV (opcja).





QUADRIFOGLIO VERDE
PIĘKNO RASOWEGO SAMOCHODU SPORTOWEGO
Z zewnątrz stylizacja samochodu wyścigowego, wewnątrz sportowe wnętrze, ale naprawdę tylko wtedy, gdy chwycisz sportową, spłaszczoną 
kierownicę, poczujesz, czym jest Giulietta Quadrifoglio Verde. 
Aluminiowy blok silnika, automatyczna skrzynia biegów z podwójnym suchym sprzęgłem, nowy tylny dyfuzor QV z podwójną końcówką rury 
wydechowej: oto samochód z charakterystycznym, wyjątkowym dźwiękiem budzącym respekt każdego kierowcy. 
Pozostałe elementy również bez zarzutu, na przykład ekskluzywne wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, od przyciemnianych tylnych szyb 
do wyjątkowych siedzeń wykończonych skórą i Alcantarą. Dodatkowo w wersji limitowanej Launch Edition również można znaleźć wyjątkowe 
wykończenia w stylizacji włókna węglowego (Carbon), obniżone zawieszenie, spojlery boczne, przednie i tylne zderzaki aerodynamiczne 
oraz specjalne, przyciemniane felgi aluminiowe z 5 otworami.



PONADCZASOWA 
ŚWIETNOŚĆ

Silnik 4-cylindrowy z podwójnym wałkiem rozrządu wywodzi się z chwalebnej, 
sportowej przeszłości Alfa Romeo. Po raz pierwszy został on wypróbowany 
w 1914 roku podczas wyścigów Grand Prix, a pierwszym samochodem 
produkcyjnym wyposażonym w ten silnik był model 1900. 
Od tego czasu historia największych silników Alfy Romeo wiąże się z postaciami 
dwóch wielkich techników: Giuseppe Busso i pracującym pod jego kierunkiem 
inżyniera Orazio Satta Puliga, menadżera, który współpracował z Alfą Romeo 
w czasie II wojny światowej i który nadzorował prace nad stworzeniem kilku 
najpiękniejszych samochodów wszechczasów: 1900, Giulietta, Giulia, 1750, 
Montreal i Alfetta.





LIMITOWANA WERSJA QV LAUNCH EDITION
Giuliettę Quadrifoglio Verde zaprojektowano, odrzucając wszelkie kompromisy. Wersja ta dostępna jest również w ekskluzywnej, numerowanej i limitowanej wersji Launch Edition.Automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT z manetkami sterowania w kole kierownicy • Nowy układ dolotowy QV • Podwójna końcówka rury wydechowej o zwiększonej średnicy • Zwiększone tarcze hamulcowe z czerwonymi zaciskami Brembo • Przyciemniane elementy wykończeniowe: kratka wlotu powietrza, klamki zewnętrzne drzwi, lusterka zewnętrzne, obramowania świateł przeciwmgielnych Przyciemniane tylne szyby • Spłaszczona od dołu sportowa kierownica z białym obszyciem • Turbinowe felgi ze stopów lekkich w ciemnym wykończeniu • Panel wskaźników z logo QV • Siedzenia wykończone skórą i Alcantarą • Biało-zielone obszycia na siedzeniach, meszku skrzyni biegów i hamulcu ręcznym • Czarne wnętrze • Listwa progowa z logo QV • Spojlery boczne • Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy • Obniżone, sportowe zawieszenie • Dywaniki z logo QV. 

Dodatkowo w wersji Launch EditionObudowa lusterek zewnętrznych i spojler tylny wykończone włóknem węglowym • Specjalny matowy szary kolor • Polerowane, przyciemniane felgi ze stopów lekkich 18” • Spojlery boczne przyciemniane • Przedni i tylny zderzak DAM.







mito giulietta Standardowe wyposażenie •  Opcja •    Niedostępne  -

Giulietta w wersji Quadrifoglio Verde dziedziczy silnik z 
supersamochodu Alfa Romeo 4C. 
4-cylindrowa jednostka z blokiem aluminiowym, 1750 Tbi z turbodoładowaniem, 
o mocy 240 KM przy 5750 obr./min. i 340 Nm przy 2000 obr./min.
Dzięki redukcji wagi o 22 kg i zastosowaniu lekkiego aluminium w połączeniu 
z automatyczną skrzynią biegów Alfa TCT, jednostka napędowa wykorzystana 
w modelu Giulietta Quadrifoglio Verde pozwala uzyskać przyspieszenie 
od 0 do 100 km/h w ciągu 6,6 sekundy.

W przypadku MiTo wersja Quadrifoglio Verde dostępna jest z silnikiem benzynowym 
1,4 MultiAir Turbo o mocy 170 KM, który osiąga jeden z najwyższych wskaźników 
mocy właściwej: 124 KM/l. Osiągi, które oprócz zadziwiającego stosunku masy 
do mocy na poziomie około 6,7 kg/KM zapewniają znakomitą elastyczność. 
Zastosowana jednostka napędowa pozwala MiTo Quadrifoglio Verde na 
rozwinięcie przyspieszenia od 0 do 100 km/h w ciągu 7,3 sekundy.
 

Pakiet QV line

Giulietta
• Automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT 

z manetkami sterowania w kole kierownicy
•Nowy układ dolotowy QV 
• Podwójna końcówka rury wydechowej o zwiększonej 

średnicy 
•Zwiększone tarcze hamulcowe z czerwonymi zaciskami Brembo 
• Przyciemniane elementy wykończeniowe: kratka wlotu powietrza, 

klamki zewnętrzne drzwi, lusterka zewnętrzne, obramowania świateł 
przeciwmgielnych 

•Przyciemniane tylne szyby 
•Spłaszczona od dołu sportowa kierownica z białym obszyciem 
•Turbinowe felgi ze stopów lekkich 17" w ciemnym wykończeniu
•Panel wskaźników z logo QV 
•Siedzenia wykończone skórą i Alcantarą 
• Biało-zielone obszycia na siedzeniach, meszku skrzyni biegów i hamulcu 

ręcznym 
•Czarne wnętrze 
•Listwa progowa z logo QV 
•Spojlery boczne 
•Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy 
•Obniżone, sportowe zawieszenie 
•Dywaniki z logo QV

MiTo
•Automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT 
•Układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami Brembo 
• Ciemne wykończenia wlotu powietrza, klamek w drzwiach, lusterek 

zewnętrznych oraz przednich i tylnych obramowań świateł 
• Spłaszczona sportowa kierownica i dźwignia hamulca ręcznego, 

meszek z białym obszyciem 
•17-calowe felgi aluminiowe z 5 otworami w ciemnym wykończeniu  
•Sportowy zderzak z podwójną końcówką rury wydechowej 
•Panel wskaźników z logo QV 
•Deska rozdzielcza w wykończeniu Carbon 
•Czarne wnętrzne 
•Listwa progowa z logo QV 
•Siedzenia z Alcantary z logo Alfy Romeo z biało-zielonym obszyciem 
•Radio Uconnect™ 5" 
•Manetki do sterowania skrzynią biegów w kole kierownicy 
• Siedzenia skórzane Frau® z białą lamówką i zielonym obszyciem 

(opcja) 
•Siedzenia Sabelt® ze szkieletem z włókna węglowego (opcja) 
•Nowy matowy szary kolor (opcja) 
•Dywaniki QV (opcja)

Dla tych, którzy nie są skłonni do rezygnacji ze stylu wersji 
Quadrifoglio, ale chcą wybrać inny silnik, dostępny jest 
ekskluzywny pakiet QV line nawiązujacy do wyjątkowej 
wersji Quadrifoglio Verde. Pakiet można zamówić 
jako opcję dodatkowo płatną, począwszy do wersji 
wyposażenia Distinctive lub Exclusive.

JAK W KAżDYM QUADRIFOGLIO VERDE
SERCE - SILNIK STANOWI RÓżNICĘ
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