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MODELPRIJZEN

De 6C Villa d'Este is een gelimiteerde serie, informeer bij uw dealer naar de beschikbaarheid.

*   De vermelde BPM-bedragen zijn afgeleid van de CO2-waarden zoals bekend ten tijde van publicatie van deze prijslijst. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig kunnen de CO2-waarde en daarmee het 
BPM-bedrag afwijken. Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens zijn geen rechten te ontlenen. Informeer bij uw Alfa Romeo-dealer naar de meest actuele CO2-waarde.

**  De fiscale waarde is de basis voor de bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling.
***   De consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 3 jaar garantie, 3 jaar Road Assistance,  

kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag á €42,65 BTW-vrij en tenaamstelling á € 10,75 BTW-vrij). De veiligheidskit 
bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.

Uitvoering Motorisering Transmissie Vermogen in 
(KW) pk Energielabel CO2- emissie Bijtelling Netto 

catalogusprijs BTW BPM* Fiscale 
waarde**

Consumenten-
prijs***

BENZINE

620.YR3.2 Giulia 6C Villa d'Este 2.0 GME 200 RWD 8-traps autom. (148) 200 163 22% 42.055,- 8.831,- 10.365,- 61.251,- 61.460,-

630.YA8.2 Stelvio 6C Villa d'Este 2.0 GME 280 AWD 8-traps autom. (206) 280 195 22% 49.993,- 10.498,- 23.581,- 84.027,- 82.990,-

Alfa Romeo garantie: 3 jaar fabrieksgarantie, 2 jaar lakgarantie, 8 jaar carrosseriegarantie
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STANDA ARDUITRUSTING

6C VILLA D'ESTE

TECHNOLOGIE

Verwarmbare elektrisch inklapbare buitenspiegels

8,8" infotainmentsysteem Alfa Connect (3D-Navigatie, radio, MP3, AUX, Bluetooth) met MultiPoint 
touchscreen en Rotary Control draaiknop

Digitale radio (DAB)

Apple CarPlay

7" TFT-kleurendisplay in instrumentenpaneel

Alfa DNA Pro-rijdynamiekregeling

Automatische airconditioning met twee zones

Start&Stop-systeem

Lichtsensor / regensensor

Elektrische parkeerrem

Audiobedieningstoetsen op het stuur

Alfa Connect Services

Draadloze oplader

PACKS

Parking Assist Pack:

 -  Parkeersensoren voor en achter met display
 -  Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen
 -

Driver Assistance Pack (ADAS) - niveau 2:

 -  Automatic High Beam (schakelt automatisch tussen groot- en dimlicht)
 -  Automatisch dimmende buitenspiegel
 -  Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
 -  Active Blind Spot Assist
 -  Lane Assist
 -  Trafic Sign Recognition
 -  Driver Attention Assist
 -  Intelligent Speed Control
 -  Traffic Jam Assist
 -  Highway Assist System
 -  Adaptive Cruise Control
 -

Convenience Pack:

 -  Keyless Entry
 -  Verlichte deurgrepen
 -  Zonneklep met verlichte make-upspiegel (bestuurder)
 -  Opbergvak in dashboard aan bestuurderszijde"
 - "Harman Kardon Audio Pack:
 -  Sound Theatre by Harman Kardon (14 speakers, incl. subwoofer)
 -  LED-ambianceverlichting
 -

Summer Pack (Giulia):

 -  AQS-functie (Air Quality System)
 -  USB-aansluiting achter
 -  Ventilatieroosters achter
 -  Voorruit in warmtewerend glas
 -  Koelvak op dashboard
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VEILIGHEID

6 airbags

ABS met EBD, ASR, MSR

ESC, DST, vertrekhulp voor hellingen

Actieve noodremassistentie/Autonomous Emergency Brake (AEW)

Forward Collision Warning (FCW)

Integrated Brake System (IBS)

Lane Departure Warning (LDW)

TPMS (bandenspanningscontrole)

Isofix-bevestigingspunten

EXTERIEUR

19” lichtmetalen velgen (Stelvio 21”)

Performance-remsysteem

Rosso 6C Villa d'Este

Bi-xenonkoplampen 35W met adaptieve bochtverlichting (AFS)

Aluminiumkleurige remklauwen

Functionele LED-verlichting

LED-achterlichten

Verchroomd uitlaatsierstuk

Koplampsproeiers

Verchroomde raamomlijsting

Verwarmde sproeikoppen

Dubbele uitlaatpijpen

Zwarte remklauwen

Badge Ti

INTERIEUR

Achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen

Verwarmd stuurwiel

Stoelbekleding in beige Pieno Fiore-leder

Exclusieve 6C Villa d'Este details

Stoelverwarming voor en achter

Inlegpanelen in echt hout (eikenhout)

Aluminium pedalen en voetsteun

Neerklapbare achterbank 40/20/40

Schakelflippers aan het stuur

Lederen dashboard en deurpanelen

Aluminium instaplijsten voor

Instapverlichting

Vloermatten

Met leder bekleed stuurwiel

Start/Stop-knop op het stuur

STANDA ARDUITRUSTING
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 OPTIES

OPTIE- 
CODE

GIULIA  
6C VILLA D'ESTE

STELVIO  
6C VILLA D'ESTE Excl. BTW BTW 21% Incl. BTW

EXTERIEUR
070 Privacy glass ○ ○ 409,- 86,- 495,-
400 Elektrisch bediend panoramisch schuifdak* ○ ○ 1.401,- 294,- 1.695,-
357 Aluminium dakrails* - ○ 409,- 86,- 495,-

FUNCTIONALITEIT
6JA Elektrische trekhaak* - ○ 988,- 207,- 1.195,-
862 Extra radiator (2.300 kg trekgewicht)* - ○ Geen meerprijs

*  Deze opties en packs kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot van het voertuig. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig kunnen de CO2-uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. 
Bij een toename van 1 gram CO2, stijgt de BPM met €215-€432.      

● = Standaard ○ = Optie - = Niet beschikbaar6



E XTERIEUR / INTERIEUR

● = Standaard ○ = Optie - = Niet beschikbaar

6C VILLA D'ESTE

OPTIECODE
STD

212

KLEUR Beige Pieno Fiore-leder (eikenhout)

OPTIE-
CODE KLEURCODE 002

TRI-COAT 5ZW 645 Rosso Etna ●

7



8



TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINE

TECHNISCH 2.0 GME 200pk AT RWD 2.0 GME 280pk AT AWD

Aantal cilinders 4 in lijn

Boring x slag (mm) 84 x 90

Cilinderinhoud (cm³) 1.995

Compressieverhouding 10,0:1 10,0:0,35

Max. vermogen in kW (pk) bij tpm 148 (200) / 4.500 206 (280) / 5.250

Max. koppel in Nm bij tpm 330 / 1.750 400 / 2.250

TRANSMISSIE
Aandrijving RWD AWD Q4

Versnellingsbak 8-traps automaat

WIELOPHANGING
Voor Dubbele Wishbone

Achter AlfaLink TM

BANDEN

19’’ voor en achter 225/40 R19 89W 
255/35 R19 92W -

21’’ voor en achter - 255/40 R21 102W XL

SCHIJFREMMEN
Voor (mm) 305 x 28 339

Achter (mm) 292 x 22 339

AFMETINGEN
Lengte (mm) 4.643 4687

Breedte (mm) 1.860 (2.024 met buitenspiegels) 1.903 (2.163 met buitenspiegels)

Hoogte (mm) 1.411 - 1.438 1.632 - 1.693

Wielbasis (mm) 2.820 2.818

Laadvolume (liter) 480 525

VOLUMES - GEWICHTEN
Brandstoftank (liter) 58 64

Massa rijklaar (kg) 1.504 1.735

Massa ledig voertuig (kg) 1.404 1.635

Max. trekvermogen (kg) 1.600 1.600/2.300 (OPT. 862)

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 230 230

Acceleratie 0-100 km/u (sec.) 7 6

VERBRUIK EN EMISSIE*
Richtlijn volgens EUR-norm 715/2007*2018/1832AP

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) 7,2-7,4 8,6-9,0

CO2-emissie gecombineerd (g/km) 163-170 195-202

Milieunorm Euro 6d-FINAL

ONDERHOUD
Onderhoudsinterval (km) 15.000
* Waarde (B) geeft de CO2-emissie en het brandstofverbruik aan die zijn vastgesteld op basis van de WLTP-meetmethode. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1832. De waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik 
die zijn verkregen volgens de toepasselijke wetgeving zijn slechts vermeld om een vergelijking van de voertuiggegevens mogelijk te maken. De homologatiewaarden voor CO2-emissie en brandstofverbruik zijn mogelijk niet 
representatief voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik in de praktijk, die afhankelijk zijn van een groot aantal samenhangende factoren, waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, rijstijl, route, weersomstandigheden 
en wegconditie, alsmede de staat, het gebruik en de specifieke uitrusting van de auto. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik hebben betrekking op de modeluitvoeringen met de hoogste en laagste 
waarden. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO2 -emissie en het brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen veranderen als gevolg 
van wijzigingen in de productiecyclus. De meest recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de officiële dealer van het gekozen FCA-merk. De officiële waarden voor de CO2- emissie en het brandstofverbruik van de door de 
klant aangeschafte auto staan altijd vermeld in de documentatie die bij de auto wordt meegeleverd. Voor de berekening van aan de auto gerelateerde belastingen en heffingen waarvoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik 
relevant zijn, wordt verwezen naar de lokaal van kracht zijnde wetgeving.
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ALFA ROMEO FINANCIAL SERVICES
Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Alfa Romeo. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor Alfa Romeo heeft 
Alfa Romeo Financial Services1 producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering, lease of een 
verzekering. U regelt het snel en eenvoudig bij uw Alfa Romeo dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op 
www.alfaromeo-financialservices.nl
 

ZAKELIJK RIJDEN
Als zakelijke klant heeft u de keuze uit financieren of leasen. 
Wilt u uw Alfa Romeo bezitten en op de balans hebben? Dan 
is Financial Lease uw beste keuze. U leent dan geld voor de 
aanschaf. Wilt u uw Alfa Romeo niet op de balans en wilt u al-
leen betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best kiezen voor 
Operational Lease. U betaalt dan een vast maandbedrag voor 
het gebruik.

• FINANCIAL LEASE. Bij Financial Lease profiteert u van 

lage rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen 
looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U bent di-
rect economisch eigenaar en activeert uw Alfa Romeo op de 
balans. De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u 
kunt gebruik maken van fiscale afschrijving.

• OPERATIONAL LEASE. Bij Operational lease betaalt u 

een all-inclusief bedrag per maand voor het gebruik van uw 
Alfa Romeo. 

PARTICULIER RIJDEN
Als Particuliere klant heeft u de keuze uit financieren of lea-
sen. Wilt u uw nieuwe Alfa Romeo kopen en bezitten? Dan 
kiest u voor financiering in de vorm van Aflopend Krediet. Wilt 
u alleen betalen voor het gebruik van uw nieuwe Alfa Romeo, 
zonder deze te bezitten? Dan kiest u voor Private Lease.

• AFLOPEND KREDIET. Bij Aflopend krediet leent u geld 

voor de aankoop van een Alfa Romeo en lost u deze lening af in 
een door u gekozen looptijd. De maandelijkse bedragen blijven 
gelijk, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. 

• PRIVATE LEASE. Bij Private Lease maakt u gebruik van een 
nieuwe Alfa Romeo zonder deze te bezitten. Alle kosten om 
met de auto de weg op te kunnen, zitten in het maandbedrag. 
De prijs is all-inclusive. Alleen de brandstofkosten komen er nog 
bij.

ALFA ROMEO AUTOVERZEKERING
Uw Alfa Romeo verzekert u bij Alfa Romeo Insurance2. De Alfa Romeo Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een 
zeer scherpe premie. Profiteer onder meer van: tot 5 jaar aanschafwaardegarantie, geen eigen risico, reparatie bij uw eigen 
vertrouwde Alfa Romeo dealer met originele Alfa Romeo onderdelen. Ontdek alle voordelen op www.alfaromeoinsurance.nl.

1Alfa Romeo Financial Services is een handelsnaam van FCA Capital Nederland BV.
2NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu  is risicodrager van Alfa Romeo Insurance.

SERVICE
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Mopar® is het servicemerk van Fiat Chrysler Automobiles dat zich bezighoudt met de levering van originele onderdelen, 
accessoires en alle diensten die bedoeld zijn voor de zorg en het onderhoud van uw Alfa Romeo. Hiervoor hebben we diverse 
services beschikbaar.
 

KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u een erkend servicecentrum of dealerbedrijf?  U kunt contact opnemen met de 
klantenservice via het universele gratis nummer 00 800 2532 0000. U kunt ook de app Alfa Romeo InfoMobile downloaden 
die gratis beschikbaar is.

ONDERHOUDSSERVICES 
Mopar® Vehicle Protection biedt u door Alfa Romeo goedgekeurde  onderhoudsservices EASY CARE. U kunt erop vertrou-
wen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Alfa Romeo-
werkplaatsen met gebruik van de juiste gereedschappen, testapparatuur en uitsluitend originele onderdelen. 

EASY CARE - vooraf duidelijkheid over uw kosten voor het door de Fabrikant voorgeschreven onderhoud
Met Easy Care koopt u het geprogrammeerd onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij zelf kiezen uit verschillende 
kilometrages en voor welke looptijd. 
Easy Care biedt u daarbij, zeker als u kiest voor een langlopend contract, een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte van de 
som van de losse onderhoudsmomenten en u heeft de garantie dat uw auto door specialisten wordt onderhouden. Met Easy 
Care bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge onderhoudskosten te worden geconfronteerd. Voor 
meer informatie en de tarieven helpt uw Alfa Romeo–dealer u graag verder.
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Alfa Romeo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennis geving 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 on-
juistheden van welke aard dan ook. Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen.
Geldig vanaf 1 februari 2022.    220142

www.alfaromeo.nl


