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Prijslijst Alfa Romeo Brera Sport & Spider Sport
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Milieu-

CO2-

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM in €

42.950,-

CO2-

Netto
catalogusprijs

Consumentenprijs
BPM in €

BTW 19% in €

incl. BTW/BPM in €

10.616,-

5.562,-

45.450,-

SPIDER SPORT
Benzine

in (kW) pk

label

uitstoot

excl. BTW/BPM in €

177 ASA 1 1.750 TBi Sport

(147) 200

D

192

29.272,-

Kosten rijklaar maken Alfa Brera & Spider
Verwijderingsbijdrage
Kenteken deel 1A
Kenteken deel 1B
Alfa Romeo garantie: 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar lakgarantie, 8 jaar carrosseriegarantie
Alfa Romeo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan haar producten en prijzen
aan te brengen. Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden
aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen. Editie: september 2010

820,15,38,9,25

Belangrijkste standaarduitrusting Brera Sport & Spider Sport
Beste lezer,

AUDIO
• Geïntegreerd navigatiesysteem Europa met 6,5-inch kleurendisplay
• Bluetooth handsfree telefoneren, inclusief SMS-lezer en aansluiting MP3-speler
• Radio/CD/MP3-speler met RDS, 8 speakers en antenne
COMFORT
• Armsteun vóór met opbergvak en koelvak
• Automatische dual-zone Climate Control
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Bestuurdersstoel 8-voudig verstelbaar inclusief lendensteun
• Cruise control
• Parkeersensoren achter
• Regen- en lichtsensor
• Verwarmbare ruitensproeiers
• Windscherm (alleen Alfa Spider)
INTERIEUR
• Aluminium sportpedalen en voetsteun
• Interieurlijsten donker geborsteld aluminium
• Lichtmetalen 19" velgen TI Design
• RVS-dorpellijsten met Alfa Romeo opdruk
• Sportstoelen voorzien van lederen bekleding Frau Foligno®
• Sportstuurwiel leder met rode stiksels en donker aluminium inleg, inclusief bediening
• Sportinstrumentarium met witte verlichting
EXTERIEUR
• Buitenspiegels elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbaar
• Dubbele uitlaat links en rechts met verchroomde eindstukken
• Glazen dak met elektrisch zonnescherm (alleen Alfa Brera)
• Instapverlichting aan onderkant van voorportieren
• Metallic lak of pastellak
• Rode remklauwen Brembo met Alfa Romeo opschrift
VEILIGHEID
• ABS-remsysteem met EBD
• Alarm met ruimtebeveiliging en hellingshoeksensor
• 7 Airbags, waaronder knie-airbag bestuurder
• Bi-xenon koplampen met koplampsproeiers
• Electronic Q2
• Follow me home verlichting
• Mistlampen vóór
• Sensoren voor remblokslijtage
• VDC (Vehicle Dynamic Control) met Hill Holder

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

BPM in €

BTW 19% in €

Consumentenprijs incl.
BTW/BPM in €

Brera Sport

Spider Sport

CODE

Beste lezer,
Netto catalogusprijs
excl. BTW/BPM in €

Opties Brera Sport & Spider Sport

410,-

112,-

78,-

600,-

o

-

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

OPTIE

4N5

Dashboard bekleed met leder Poltrona Frau®
Lederen bekleding Frau Foligno uitgebreid met lederen bekleding dashboard Poltrona Frau

421

Lichtmetalen velgen TI Design Titanio
Lichtmetalen 19" velgen, 10 spaaks design met 235/40** banden

718

Bose HiFi®
Geluidsinstallatie met active equalizer, digitale versterker en subwoofer

649,-

178,-

123,-

803

Compact reservewiel

102,-

28,-

19,-

Lichtmetalen velg 19" TI Design Titanio

○ = optie af fabriek

- = niet leverbaar af fabriek

o

o

950,-

o

-

150,-

-

o

Optie zonder meerprijs

Dashboard bekleed met leder Poltrona

** = montage sneeuwkettingen niet mogelijk

Technische gegevens Brera Sport & Spider Sport

Beste lezer,
BRERA

SPIDER

1.750 TBi Sport
4 in lijn, dwars voorin
83 x 80,5
1742
147 (200) / 5000
320 / 2000

1.750 TBi Sport
4 in lijn, dwars voorin
83 x 80,5
1742
147 (200) / 5000
320 / 2000

11,1

11,1

330 (inw. geventileerd)
292 (inw. geventileerd)

330 (inw. geventileerd)
292 (inw. geventileerd)

70
1420
1450
4
2
4410 / 1830
1341
2528
1579 / 1559
300 / 610

70
1480
1450
2
2
4393 / 1830
1371
2528
1579 / 1559
253

BRANDSTOFVERBRUIK
Stadsverkeer l/100 km (km/l)
Buitenweg l/100 km (km/l)
Gemiddeld l/100 km (km/l)
CO2-emissie (g/km)
Energielabel

11,8
6,0
8,1
189
D

11,9
6,1
8,2
192
D

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h)
Acceleratie: 0-100 km/h (sec.)

232
7,7

232
7,9

MOTOR
Aantal cilinders
Boring x slag (mm)
Cilinderinhoud (cm3)
Max. vermogen in kW (pk) bij tpm
Max. koppel in Nm bij tpm
BANDEN
Bandenmaat
STUURINRICHTING
Stuurinrichting
Diameter draaicirkel tussen trottoirs (m)
REMSYSTEEM (MET ABS EN EBD)
Remschijven, vóór (ø in mm)
Remschijven, achter (ø in mm)
INHOUDEN - GEWICHTEN
Inhoud brandstoftank (l)
Kentekengewicht (kg)
Max. gewicht aanhangwagen, geremd (kg)
Aantal zitplaatsen
Aantal portieren
Lengte/breedte (mm)
Hoogte (mm)
Wielbasis (mm)
Spoorbreedte, vóór / achter (mm)
Inhoud bagageruimte (dm3)

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
235 / 40 u
R19**
R19**
per ommegaande235de/ 40originele
versie
van deze met
prijslijst
Tandheugelsysteem
hydraulischeop.
bekrachtiging

Alfa Romeo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan haar producten en prijzen aan te brengen.
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele
onjuistheden van welke aard dan ook.
Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen.

