Pasiūlymo data: 2022-04-05
Pasiūlymas galioja iki: 2022-04-31
Pasiūlymo nr.: D-449101

* Pasiūlyme pateiktuose paveikslėliuose vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

ALFA ROMEO Tonale Speciale 1.5 130 MHEV FWD MY22
automobilio pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%)
Bazinė automobilio kaina
Papildomų priedų kaina
Taršos ir registracijos mokestis
Galutinė automobilio kaina Jums

EUR
39 990,00
1 578,01
73,24
41 641,25

2020 metų liepos 1 dieną įsigaliojus Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos įstatymui, automobilio
valdytojas privalo sumokėti papildomą registracijos mokestį. Mokesčio dydis nustatomas pagal automobilio CO2 emisiją
(WLTP standartas).

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)
Modelio kodas
Kėbulo kodas
Variklio darbinis tūris, cm3
Galia, kW (AG)
Sukimo momentas, Nm
Degalų rūšis
Degalų bako talpa, l
Degalų sąnaudos, l/100km (vidutinės)
CO2 emisija (WLTP standartas), g/km
Ekologinis standartas
Maksimalus greitis, km/h
Greičių dėžė
Varantieji ratai
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
Krovinių skyriaus talpa, m3
Bendroji masė, kg
Keliamoji galia (su vairuotoju), kg
Vietų skaičius
¹ Reikšmės gali kisti priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

622EFK0
622*0
1 469
96 (131)
240
benzinas
55
6,20
142,00¹
Euro 6d-final
200
Automatinė pavarų dėžė
priekiniai
4 528 / 2 082 / 1 601
0,50
1 600
610
5

Standartinė įranga
Priešpriešinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCW)
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Eismo juostos išlaikymo asistentas (LSS)
Autonominis avarinis stabdis (AEB)
Išmanus greičio kontrolės asistentas (ISA)
6 oro pagalvės (priekinės vairuotojo ir keleivio saugos
oro pagalvės (priekinė keleivio pagalvė su
deaktyvavimo funkcija), priekinės šoninės saugos oro
pagalvės sėdynėse, užuolaidinės saugos oro pagalvės
priekyje ir gale)
„Alfa ™ DNA reguliuojami pavarų dėžės dinamiškumo
lygiai
Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
Automatinė tolimųjų žibintų sistema (HBA)
Matriciniai adaptyvūs LED priekiniai žibintai kartu su
LED dienos meto ir rūko žibintais
"Speciale" ženkleliai
LED galiniai žibintai
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
(vidinis)
Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai
Elektra atidaromas/uždaromas bagažinės dangtis
(nenaudojant rankų)
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė su oro
kokybės užtikrinimo sistema "AQS"
Elektrinis stovėjimo stabdis
12,3“ vairuotojo informacinis skydelis
60/40 padalinama galinė sėdynė
4-omis kryptimis elektra valdoma priekinė vairuotojo
sėdynė
"Ambient" apšvietimas interjere
Tamsinti galiniai stiklai
Tamsios spalvos ratlankių dangteliai
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema
Belaidžio krovimo stotelė
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai
12V lizdas priekyje ir bagažo skyriuje
Sportinio tipo pedalai su aliuminio apdaila

Integruota stabdymo sistema (IBS); Stabdžių
antiblokavimo sistema (ABS); Avarinio signalizavimo
avarinio stabdymo metu sistema (AHW); Elektroninė
stabilumo kontrolė (ESC)
Neužsegto saugos diržo gale perspėjimo sistema
(SBR)
Pėščiųjų atpažinimo sistema kartu su autonominiu
stabdymu (EBP)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Tamsios spalvos priekinės grotelės ir „V“ formos
skydas
Raudonos spalvos stabdžių suportai
Kėbulo spalvos galinis stogo aptakas
Trys galvos atlošai galinėsė sėdynėse kartu su
porankiu
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Tamsios spalvos galinio vaizdo veidrodėlių dangteliai
Kėbulo spalva dažytos durų rankenėlės
Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis gairėmis
Aliumininiai slenkstukai atidarius duris
Elektra užlenkiami išorės veidrodėliai
Oro pūtimo angos gale sėdintiems keleiviams
10,25" multimedijos sistema su jutikliniu ekranu, DAB
radijas, „Bluetooth®“ laisvų rankų įranga
Apple Car Play / Android Auto sąsaja
USB jungtis priekyje
Pavarų svirtis ir vairas aptrauktas oda
Juodos spalvos lubos
LED valstybinio numerio apšvietimas
Tamsios spalvos langų apvadai
Medžiaginiai grindų kilimėliai
Lietaus ir sutemos jutiklis
Keyless Entry beraktė automobilio atrakinimo bei
užrakinimo sistema
USB jungtis gale sėdintiems keleiviams
Aliumininės bėgių perjungimo svirtys prie vairo
Chromuotas "Tonale" ženklelis

Papildoma įranga (įskaitant PVM 21%)
414
T783
1M4
499
9YZ
2IM

EUR

Pastelinis dažymas - Alfa Red
Juodos spalvos "Alcantara" interjeras su raudonos spalvos siūlėmis
20" lengvojo lydinio ratlankiai
„FIX&GO” padangų remonto komplektas
Autonominio vairavimo asistentas
Įrangos paketas: "Winter"
- JHH Šildomi langų apiplovimo purkštukai
- JPM Šildomos priekinės sėdynės
- NHS Šildomas vairas

0,00
156,01
740,00
682,00

Pardavėjo papildomai komplektuojama įranga
Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė
Papildomai pardavėjo teikiamos paslaugos
Teisinė automobilio registracija - techninis pasas, techninės apžiūros talonas, valstybiniai numeriai.
24 h techninė pagalba kelyje galiojanti gamyklinės garantijos laikotarpiu.

Kaina (įskaitant PVM 21%)
Bazinė automobilio kaina
Papildomų priedų kaina
Taršos ir registracijos mokestis
Galutinė automobilio kaina Jums

EUR
39 990,00
1 578,01
73,24
41 641,25

2020 metų liepos 1 dieną įsigaliojus Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos įstatymui, automobilio
valdytojas privalo sumokėti papildomą registracijos mokestį. Mokesčio dydis nustatomas pagal automobilio CO2 emisiją
(WLTP standartas).

Visiems ALFA ROMEO markės automobiliams suteikiama bendroji 24 (dvidešimt keturių)
mėnesių gamyklinė kokybės garantija, be ridos apribojimo, 84 (aštuoniasdešimt keturių)
mėnesių gamyklinė garantija nuo kiauro kėbulo prarūdijimo be ridos apribojimo ir 24 (dvidešimt
keturių) mėnesių garantija nuo dažų dangos defektų, be ridos apribojimo. Gamyklinės garantijos
laikas pradedamas skaičiuoti nuo automobilio pirmos registracijos dienos arba nuo automobilio
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos – priklausomai nuo to, kurio iš išvardintų įvykių data
yra pirmesnė.
Gamyklinės garantijos sąlygos nurodytos https://bit.ly/3hvoNLC, o taip pat šias sąlygas galite rasti
ir oficialiame ALFA ROMEO atstovybės tinklalapyje https://www.alfaromeo-official.lt Papildoma
garantija galioja 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį be ridos apribojimų, priklausomai nuo
nuostatų ir sąlygų, nurodytų šiose sąlygose https://bit.ly/2RkWbtS ir sertifikate.
Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas ALFA ROMEO markės automobilių gamintojo
autorizuotuose servisuose:
• Žalgirio g. 112A, Vilnius
• Partizanų g. 75C, Kaunas
• Dubysos g. 25, Klaipėda
• Pramonės g. 24G, Šiauliai
Jeigu turite klausimų, reikalinga papildoma informacija ar norite išbandyti dominantį automobilį, maloniai
prašome kreiptis.

