
Foto je pouze ilustrativní.

CENÍKOVÉ CENY
OBJ. ČÍSLO MOTORIZACE VÝKON KW (k) PHM POHON

 Ceník platí od 1.2. do 28.2.2023 

PŘEVODOVKA CENÍKOVÁ CENA

QUADRIFOGLIO

630.QAR.3 2.9 TURBO V6 375 (510) Benzín Q4 (AWD) 8st. automatická 2 824 400

ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO

*ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky smluvní záruky (do 100.000 km) Maximum Care, dvouletou záruku na lak a sedmiletou na prorezivění karoserie. Během základní dvouleté záruky není 
nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o 
zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců Alfa Romeo. Výše popsaná smluvní záruka Maximum Care (dodatečné 3 roky) se nevztahuje na velkoodběratele.

Ceníková cena je doporučenou prodejní cenou bez příplatkových výbav. Je platná od 1.2. 2023 a je včetně 21% DPH. F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

VÝRAZNĚ JINÉ SUV 
Pro získání akční nabídky kontaktujte svého autorizovaného prodejce Alfa Romeo. 

*



Standardní a volitelná výbava 
Obj. kód Akční pakety QUADRIFOGLIO

32C
Akční paket "Premium" 
- Kůží potažená palubní deska a výplně dveří (4H0) 
- Prémiový audiosystém HARMAN/KARDON se 14 reproduktory (4JF)

•

19K

Akční paket "Driver assistance" 
- aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS) 
- systém čtení dopravního značení (SJB) 
- systém sledování únavy řidiče (41X) 
- systém udržování povolené rychlosti (412) 
- asistenční systém pro jízdu na dálnici (SJA) 
- aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (0YP) 
- asistenční systém pro jízdu v koloně (0YN)

50 000

Obj. kód Bezpečnost & Ochrana QUADRIFOGLIO

015 ASR systém trakční kontroly •

6AJ Brzdová soustava Monster •

BRM Karbon-keramické brzdy 195 000

LA1 Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW) •

051 Automatické přepínání deního svícení - senzor šera •

347 Dešťový senzor •

BNH Systém pro sjíždění svahu (HDC) •

4DK Airbag řidiče a spolujezdce •

510 Boční airbagy •

8G2 Perimetrický a volumetrický alarm s funkcí dead-lock 13 000

55B Aktivní protikolizní systém AEB •

XAN Monitoring mrtvého úhlu •

Obj. kód Exteriér QUADRIFOGLIO

230 Adaptivní bi-xenonové světlomety 35W s funkcí AFLS •

102 Ostřikovače předních světlometů •

LCB LED denní svícení •

4EA LED zadní světla •

19W Zatmavená zadní světla T

GTD Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka •

MMR Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru •

070 Zatmavěná skla od b-sloupku •

NEC Výfuková soustava Akrapovič 155 000

SDD ALFA ACTIVE SUSPENSION - aktivní systém pružení •

ALFA™ ACTIVE AERO •

ALFA™ DNA PRO •

ALFA™ CHASSIS DOMAIN CONTROL •

ALFA™ ACTIVE TORQUE VECTORING •

6YL Tmavé středy kol •

MFF Lem masky chladiče "Trilobo" – černý •

400 Elektricky ovládané panoramatické střešní okno 40 000

4TB Brzdiče – anodizované •

4TA Brzdiče – červené 9 000

5QX Označení stupně výbavy "QV" •

64L Vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání •

384 Systém kontroly kvality ovzduší •

110 Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla •

JKJ Asistent dálkových světel •

Legenda: • – sériová výbava; S – standard; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.



Standardní a volitelná výbava 
Obj. kód Interiér QUADRIFOGLIO

788 Sedadla čalouněná kůží - sportovní 
(2) U výbavy Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat dohromady. •

7XF Elektricky nastavitelné bočnice sedadel 
(2) U výbavy Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat dohromady. •

4N5 Sedadla čalouněná kůží/alcantarou - sportovní 
(3) V případě objednání OPTu 4N5+60A, vůz nebude mít OPTy 136+CDE a 452+NHS. 63 000

03V Černá stropnice •

452 Vyhřívaní předních sedadel 
(2) U výbavy Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat dohromady. •

NHS Vyhřívaný volant 
(2) U výbavy Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat dohromady. •

4CS Hliníkové sportovní pedály •

4WE Pádla řazení na sloupku volantu •

5ZK Volant kůže/alcantara/karbon QV •

631 Příprava na upevnění dětských sedaček ISOFIX •

693 Průduchy klimatizace pro zadní sedadla •

60A Karbonová sedadla Sparco (QV) 112 000

83Z Osvětlení vnějších klik dveří •

XSQ Karbónové prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří •

LCA Ambientné podsvícení interiéru •

136 Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí 
(2) U výbavy Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat dohromady. •

CDE Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 6-směrů 
(2) U výbavy Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat dohromady. •

Legenda: • – sériová výbava; S – standard; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Obj. kód Disky kol & Pneumatiky QUADRIFOGLIO

3EN 20" Quadrofolio Lusso - slitinové disky kol  
(pneu vpředu: 255/45 R20, vzadu 285/40 R20) •

3EQ 21" QV Dark Classico - slitinové disky kol  
(pneu vpředu: 255/40 R21, vzadu 285/35 R21) 27 000

8F8 Nálepka v lokálním jazyku (fix&go) T

499 Fix&go •

Obj. kód Lakování QUADRIFOGLIO

5CA červená Alfa 0

58B černá Vulcano 27 000

5CE šedá Vesuvio 27 000

5DS modrá Misano 27 000

5ZX zelená Montreal 74 000

5YW žlutá Ocra 74 000

5ZW červená Etna 74 000



Legenda: • – sériová výbava; S – standard; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze
Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Standardní a volitelná výbava 
Obj. kód Technologie a Komfort QUADRIFOGLIO

410 Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání •

4GF Přístrojová deska před řidičem s 7" TFT displayem •

508 Přední a zadní parkovací senzory •

316 Zadní parkovací kamera s dynamickou naváděcí grafikou •

8CL Handsfree funkce otevření zavazadlového prostoru •

BNH Asistent sjezdu z kopce HDC •

2CZ Dvouzónová automatická klimatizace •

823 Zásuvka 12V •

83X 2x USB port vzadu •

JKZ 230V/50HZ zásuvka v zavazadlovém prostoru •

JRC Automatické víko zavazadlového prostoru •

NH3 Adaptivní tempomat s automatickým udržováním vzdálenosti •

9YP Alfa Connect 8,8" NAV •

8EW Zrcadlení chytrého telefonu •

RS9 Digital audio broadcast (DAB) •

RFX Bezdrátová nabíječka •

8TW Mapy k navigačnímu systému •

RDG Telematic Box Module (TBM) T

RTK Telematic Box Software (TBM) T

GX4 Bezklíčový přístup do vozidla keyless entry •

Obj. kód Ostatní QUADRIFOGLIO

129 Adaptace pro chladné počasí •



TECHNICKÁ SPECIFIKACE
2.9T 510 k AT8 AWD

Palivo Benzin

Počet válců, uložení 6 V

Vrtání x zdvih (mm) 86,5 x 82

Zdvihový objem (cm3) 2891

Kompresní poměr 9,3:1

Max. výkon: kW (k) @ ot. min. 375 (510) @ 6.500

Max. Točivý moment: Nm / ot. min. 600 (61) @ 2.500

HMOTNOSTI A OBJEMY

Objem palivové nádrže (l) 64

Pohotovostní hmotnost (kg) 1830

Max. zatížení střechy (kg) 75

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

Rozvor (mm) 2818

Délka (mm) 4701

Výška (mm) 1680–1689

Šířka (mm) 1955

SPOTŘEBA PALIVA

Emisní norma EURO 6D-FINAL

WLTP Kombinovaná (l/100km) 11,8

WLTP  Emise CO2 (g/km) 267

OSTATNÍ

Průměr otáčení (m) 11,

Převod řízení 12

POHON

Hnací náprava Q4 (AWD)

Převodovka 8st. automatická

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

Objem zavazadlového prostoru (l) 525

Max. objem zavazadlového prostoru (l) 1600

VÝKON

Max. rychlost (km/h) 283

Zrychlení 0–100 km/h (s) 3,8

Informace jsou aktuální k 1.2. 2023. 

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění 
platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v 
rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené 
na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely 
daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.

Váš autorizovaný Alfa Romeo prodejce:




