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Een simpele schets op zoek naar de perfecte SUV, heeft geleid tot het ontstaan van de Stelvio. Met grensverleggende techniek heeft de Stelvio 
naam gemaakt als één van de meest dynamische SUV’s in zijn klasse. Dit resulteert in een combinatie van een uitzonderlijk prestatieniveau met de 
stijl en het rijplezier zoals alleen een Alfa Romeo die kan bieden.

PA S S I O N  AT  T H E  C E N T E R  O F  E V E R Y T H I N G .



O P E N  T H E  D O O R …



…T O  A  V I S I O N T H AT  C A N N O T  B E  C O N TA I N E D .



E V E R Y  L I N E  M A K E S  A  D I F F E R E N C E .



E V E R Y  S H A P E  H A S  A  S T O R Y.



P O W E R  T H AT  I S  C A P T I VAT I N G .
De motoren van de Stelvio zijn geheel vervaardigd van aluminium en stuk voor stuk uitgerust met een 
turbocompressor. De 2,0-liter benzinemotor is beschikbaar met een vermogen van 200 pk/148 kW 
of 280 pk/206 kW en beide versies worden gecombineerd met Q4-vierwielaandrijving.

De uiterst efficiënte 2,2-liter dieselmotor is verkrijgbaar met 190 pk/140 kW en achterwiel- 
aandrijving of 210 pk/154 kW met Q4-vierwielaandrijving. Alle motoren zijn gekoppeld aan een 
8-traps automatische ZF-transmissie die een directe respons en soepel schakelgedrag combineert 
met een hoog prestatieniveau en een efficiënt brandstofverbruik.



B E C A U S E  D R I V I N G  P L E A S U R E 
I S  N E V E R  O P T I O N A L .

8-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

De standaard 8-traps automatische transmissie van ZF stemt de schakelkarakteristiek 
automatisch af op de geselecteerde Alfa™ DNA-rijmodus: comfor tabel en zuinig in de stand 
Advanced Efficiency, geraffineerd en soepel in de stand Natural en vlot en spor tief in de 
stand Dynamic.

OPTIMALE GEWICHTSVERDELING  

Fundamentele ontwerpkeuzes en de gerichte toepassing van ultralichte materialen als koolstof-
vezel en aluminium als basis voor een perfecte 50/50-gewichtsverdeling over de voor- en achteras, 
resulteren in de suprieure rijeigenschappen van de Stelvio.

KOOLSTOFVEZEL AANDRIJFAS

Alle versies van de Stelvio zijn uitgerust met een ultralichte koolstofvezel aandrijfas. Deze 
rechtstreeks uit de racewereld overgenomen oplossing draagt niet alleen bij aan een algehele 
gewichtsbesparing, maar zorgt dankzij de geringe massatraagheid ook voor een razendsnelle 
respons van de achterwielen op elke verhoging van het motortoerental.



De Stelvio is ontworpen vanuit de traditionele Alfa Romeo-filosofie om enerverende 
rijprestaties te bieden vanuit mechanische perfectie. Dit heeft geleid tot een 
doordacht totaalconcept waarbij de toepassing van ultralichte materialen en een reeks 
gepatenteerde technische oplossingen de basis vormen voor zijn toonaangevende 
sportieve rijeigenschappen. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor de Alfa™ 
Chassis Domain Controller (CDC), de chassis-regelmodule die voortdurend de 
rijomstandigheden en het wegdek analyseert en zich daarop afstemt. 

Q4-VIERWIELAANDRIJVING

De innovatieve Q4-transmissie van de Stelvio combineert de voordelen van 
vierwielaandrijving met het rijplezier dat alleen een achterwielaangedreven auto 
kan bieden. Dit ‘on-demand’ AWD-systeem maakt gebruik van een actieve tussenbak 
en een speciaal ontwikkeld voorasdifferentieel om de aandrijfkracht naargelang 
de omstandigheden over de voor- en achterwielen te verdelen. Dit resulteert in een 
onberispelijke wegligging, ook op een slecht wegdek en bij regen of gladheid.

ALFA™ LINK WIELOPHANGING 

Zijn voortreffelijke wegligging en dynamische rijgedrag dankt 
de Alfa Romeo Stelvio voor een belangrijk deel aan de Alfa™ 
Link-wielophanging, die volledig is opgebouwd uit lichtgewicht 
aluminium componenten. Voor de voorwielophanging maakt 
dit systeem gebruik van dubbele draagarmen met semi-
virtuele fuseelijn, die de voorwielen ook in de meest uitdagende 
bochten perfect haaks op de weg houden. De achterwielen zijn 
opgehangen met behulp van een multilink-systeem met vier-en-
halve draagarm.

ALFA™ ACTIVE SUSPENSION

Het Alfa™ Active Suspension-systeem past de respons van het onderstel aan naargelang de gekozen 
Alfa™ DNA-rijmodus: stug voor een hoge stuurprecisie in de Dynamic-stand, comfortabel in de 
Natural-stand.

F O R  A N  I R R E S I S T I B L E 
P E R F O R M A N C E . 



S O  T H E R E ’ S  N O  M O R E  TA K I N G  T U R N S .



7 ”  T F T  I N F O D I S P L AY
Het 7-inch kleurendisplay in het instrumentenpaneel houdt u voortdurend op de hoogte 
van de belangrijkste rijgegevens. In dit scherm worden ook navigatieaanwijzingen en alle 
veiligheidsmeldingen weergegeven.

8 . 8 ”  M U LT I - T O U C H  D I S P L AY

PICTOGRAMMEN EENVOUDIG AANPASSEN 

Het 8,8-inch touchscreen in het dashboard onderscheidt zich door een uiterst intuïtieve bediening. Op het grote scherm kunnen kaarten, contacten en 
gegevens over de prestaties van de auto worden weergegeven in overzichtelijke ‘widgets’, deelvensters die met een paar simpele bewegingen kunnen 
worden verplaatst en gerangschikt.

•  INTERACTIEVE WIDGETS

•  FULL-SCREEN KAARTWEERGAVE

•  BEHEER RIJGEGEVENS EN VOERTUIGPRESTATIES

•  VERBETERDE INTERFACE VOOR EEN INTUÏTIEVE ERVARING

WIDGETS RANGSCHIKKEN EN VERPLAATSEN



DYNAMIC NATURAL ADVANCED EFFICIENCY

De Alfa™ DNA-rijmodusregelaar op de middenconsole biedt u de mogelijkheid om de rijdynamiek van de Stelvio af te 
stemmen op de rijomstandigheden of uw persoonlijke voorkeur. U heeft daarbij de keuze uit drie verschillende standen:

POWER

Een snelle en directe respons op stuur-, rem- en 
gascommando’s voor een sportieve rijstijl.

Een perfecte balans tussen efficiency en comfort 
voor normaal dagelijks gebruik.

Minimaal verbruik en minimale uitstoot voor een 
bewuste rijstijl .    

DNA

Met de multifunctionele draaiknop kunt u vlot scrollen door de apps en widgets op het infotainmentscherm.

COMMAND
MULTIFUNCTIONELE 

DRAAIKNOP

De met leder beklede versnellingspook van de 8-traps automaat biedt u de keuze tussen volautomatische of 
handmatige bediening, waarbij u zelf vlot kunt op- en terugschakelen.

CONTROL

MET LEDER BEKLEDE  
VERSNELLINGSPOOK

RECHARGE
Met de draadloze oplader in de middenconsole kunt u eenvoudig uw telefoon onderweg opladen.

Stekkers en kabels zijn daarvoor niet nodig: u kunt uw telefoon gewoon neerleggen. DRAADLOOS OPLADEN

N O W YO U  H AV E  
T H E  U P P E R  H A N D .
De nieuw ontworpen middenconsole combineert 
een ambachtelijke afwerking met de nieuwste 
technologie. De ergonomische indeling van de diverse 
bedieningselementen staat garant voor een zeer hoog 
gebruikscomfort.



C A R E S S  T H E  R O L L I N G  C U R V E S .



CRAFTED TO ENGAGE THE SENSES.
Het interieur van de Stelvio is een toonbeeld van raffinement en elegantie in pure Italiaanse stijl. Met 
zorgvuldig gekozen details en hoogwaardige materialen als noten- of eikenhout met open nerfstructuur, 
geborsteld aluminium, soepel Nappaleder en innovatieve technostoffen is een omgeving gecreëerd die de 
mens centraal stelt om in perfecte wisselwerking met de techniek optimaal van het rijden te kunnen genieten. 
Met een kofferbak van 525 liter biedt de Stelvio ook volop ruimte voor bagage, waarbij de in twee delen 
neerklapbare achterbank voor extra veelzijdigheid zorgt. Slimme oplossingen vergroten het gebruiksgemak 
verder: zo kan de achterklep met een voetbeweging onder de bumper elektrisch worden geopend.

 



E X P E R I E N C E  T H E  E S S E N C E  O F  S O U N D .

Het optionele Harman Kardon® Sound Theatre, biedt audio in zijn puurste vorm: de 12-kanaals versterker van 900 watt en 14 
speakers, waaronder een subwoofer, produceren een natuurlijk en ruimtelijk geluid dat alle inzittenden van een ongekend intense 
muziekbeleving laat genieten.



BEAUTY DRIVEN BY TECHNOLOGY.
In de huidige tijd waarin technologie steeds meer de boventoon voert, heeft Alfa Romeo 
de balans gevonden tussen de passie voor autorijden en de toepassing van geavanceerde 
rijassistentiesystemen. Bij de Stelvio heeft dat geleid tot de introductie van de voor niveau 2 
autonoom rijden benodigde systemen. Deze systemen kunnen verschillende ondersteunende 
functies bieden, zonder aan rijplezier in te leveren.

Scan de QR-code en bekijk de infovideo’s over de 
rijassistentietechnologie van Alfa Romeo.



Actieve rijstrookassistentie zorgt ervoor dat 
de auto niet onbedoeld de rijstrook verlaat. 
Wanneer dat dreigt te gebeuren, geeft het 
systeem een waarschuwing en stuurt het zo 
nodig actief bij.

Verkeersbordherkenning herkent snelheids-
limieten en inhaalverboden op de borden 
langs en boven de weg en geeft die weer op 
het infodisplay in het instrumentenpaneel. Als 
de adaptieve cruise control is ingeschakeld, 
is het mogelijk de rijsnelheid tot de geldende 
maximumsnelheid te verlagen.

LANE ASSIST

TRAFFIC SIGN RECOGNITION 
WITH INTELLIGENT  
SPEED CONTROL

File- en snelwegassistentie helpt u om kalm en geconcentreerd 
te blijven achter het stuur. Met behulp van een camera en diverse 
sensoren helpt het systeem u zowel in de stad als op de snelweg 
in het midden van de rijstrook te blijven en een veilige afstand te 
houden ten opzichte van het overige verkeer.

TRAFFIC JAM  
& HIGHWAY ASSIST

A U T O N O M O U S  D R I V I N G  L E V E L  2



Autonome noodremassistentie waarschuwt met een 
geluidssignaal en een verlicht waarschuwingssymbool in 
het dashboard voor een dreigende botsing. Wanneer de 
bestuurder zelf niet tijdig reageert, grijpt het systeem 
in door automatisch te remmen en de auto indien nodig 
volledig tot stilstand te brengen.

Het dodehoek waarschuwingssysteem bewaakt constant 
de dode hoek aan de zijkant van de auto. Wanneer bij het 
afslaan of wisselen van rijstrook andere weggebruikers 
over het hoofd worden gezien, verschijnt er een 
verlicht waarschuwingssymbool in de desbetreffende 
buitenspiegel en stuurt het systeem zo nodig actief bij.

De door de bestuurder inschakelbare afdaalassistent Hill 
Descent Control (HDC) maakt het veilig afdalen van een 
steile helling met een constante snelheid mogelijk. Met 
automatische remingrepen via het ABS-systeem regelt het 
systeem daarbij de snelheid van de afzonderlijke wielen, 
zodat ook op een losse of gladde ondergrond een veilige 
afdaalsnelheid is gegarandeerd.

FORWARD COLLISION 
WARNING WITH 
AUTONOMOUS 
EMERGENCY BRAKE

HILL DESCENT CONTROL

ACTIVE BLIND SPOT ASSIST



Adaptieve cruise control houdt een ingestelde 
rijsnelheid vast en zorgt ervoor dat daarbij een 
veilige afstand tot voorliggers wordt bewaard.

Grootlichtassistentie zorgt voor het 
automatisch in- en uitschakelen van het 
grootlicht, afhankelijk van de intensiteit van 
het omgevingslicht en van eventueel naderende 
tegenliggers.

Alertheidsassistentie kan tekenen van 
concentratieverlies bij de bestuurder detecteren 
en waarschuwt met een akoestisch signaal 
en een verlicht waarschuwingssymbool in het 
infodisplay om tijdig een pauze te nemen.

Het systeem maakt gebruik van parkeer-
sensoren aan de voor- en achterzijde van 
de auto en een camera in de achterbumper 
waarvan het beeld wordt weergegeven op 
het infotainmentdisplay in het dashboard. 
Dynamische hulplijnen in het display 
vergemakkelijken het inparkeren.

DRIVER ATTENTION ASSIST

AUTOMATIC HIGH BEAM

ACTIVE CRUISE CONTROL

PARK ASSIST



ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

De connectiviteitsdiensten verbonden aan de functies Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Vehicle Health Alert, Vehicle Info, In-Vehicle 
Notifications, Send & Go, POI Search, Live Weather/Live Traffic/Live Speedcams, Last Mile Navigation en Parking/Fuel Finder zullen naar verwachting beschikbaar zijn vanaf november 
2020. Raadpleeg voor meer informatie over het beschikbaar komen en de activering van de afzonderlijke diensten de officiële Alfa Romeo-website. 

MY ASSISTANT

Biedt de mogelijkheid bij pech of een ongeval 
direct contact op te nemen met de alarmcen-
trale. 

MY REMOTE

Maakt het mogelijk uw Alfa Romeo op de kaart 
terug te vinden en te bedienen.

MY CAR

Maakt beheer van uw Alfa Romeo op afstand 
mogelijk via uw smartphone of vanaf een pc.

MY NAVIGATION

Maakt slimme navigatie mogelijk met verkeers-
informatie, weerberichten en waarschuwingen 
voor snelheidscontroles.

MY WI-FI

Biedt een mobiele hotspot om alle inzittenden 
van een snelle en stabiele internetverbinding 
te voorzien.

MY ALFA CONNECT

Download de My Alfa Connect-app op uw 
telefoon of ga naar de website om alle Alfa 
Connect-diensten te ontdekken en gebruiken.

MY THEFT ASSISTANCE

Stuurt automatisch een alarmmelding wanneer 
een poging tot diefstal van de auto wordt 
vermoedt.

W I T H  A  C O N N E C T I O N  T H AT  N E V E R  R E S T S …



… N O W,  O N LY  O N E  C H O I C E  M AT T E R S .  Y O U R S .



S T E LV I O STANDAARDUITRUSTING:

 Verchroomde uitlaatsierstukken
 Zilverkleurige beschermplaat achter
 Verchroomde grille (V) 
 17” lichtmetalen velgen 
 Stoelbekleding in stof
 Met leder bekleed stuurwiel 
 7” TFT-infodisplay
 8.8” Multitouch display 
 Alfa Connect Services 
  Forward Collision Warning (FCW)
 Start&Stop-systeem 
 Lane Departure Warning (LDW) 
 Parkeersensoren achter 

 Alfa™ D.N.A.
 Halogeen koplampen
  LED-achterlichten
  Zesvoudig verstelbare voorstoelen
 Lichtsensor 
 Regensensor
 Hill Descent Control 
 Elektrisch bedienbare achterklep 

Stof 
Zwart (standaard)

MOTORISATIE:
2.0 benzine 200 pk AWD

Elektrisch bedienbare 
achterklep

De afgebeelde auto kan afwijken van de standaarduitrusting.



S U P E R

MOTORISATIE:
2.0 benzine 200 pk AWD
2.2 diesel 190 pk RWD

Premium stof 
Zwart met donkergrijze 

stiksels (standaard)

STANDAARDUITRUSTING:
GELIJK AAN STELVIO, PLUS:
 

 18” lichtmetalen velgen 
 Stoelbekleding in premium stof 
 Verwarmbare elektrisch inklapbare buitenspiegels
 Aluminium instaplijsten 
 3D-Navigatie en Digitale radio (DAB+)
 Apple CarPlay™
 Bi-xenon koplampen 35W

Premium stof
Zwart met rode stiksels 
(optioneel)

De afgebeelde auto kan afwijken van de standaarduitrusting.



T I STANDAARDUITRUSTING:
GELIJK AAN STELVIO SUPER, PLUS:
 

 Dark Gloss Dual Body Color Kit
 19” lichtmetalen velgen
 Houten inlegpanelen in het interieur 
 Stoelbekleding in Pieno Fiore-leder 
 Verwarmd stuurwiel 
 Verwarmde sproeikoppen 
 Stoelverwarming voor 
 Verchroomde raamomlijsting 
  Achtvoudig elektrisch verstelbare 

voorstoelen
 Adaptive Cruise Control
  Parkeersensoren voor en achter  

met display

  Achteruitrijcamera met dynamische 
hulplijnen 

 Driver Assistance Pack (ADAS) - niveau 1 
 USB-aansluiting achter 
 Aluminium pedalen en voetsteun
  Dashboard, deurpanelen en armsteun 

met leder bekleed  

MOTORISATIE:
2.0 benzine 200 pk AWD
2.2 diesel 190 pk RWD

 Pieno Fiore-leder
Zwart (standaard)

Pieno Fiore-leder
Beige (optioneel)

 Pieno Fiore-leder
Cioccolato (optioneel)

Pieno Fiore-leder
Rood (optioneel)

De afgebeelde auto kan afwijken van de standaarduitrusting.



S P R I N T

MOTORISATIE:
2.0 benzine 200 pk AWD
2.2 diesel 190 pk RWD

Stof/leder  
Zwart (standaard)

STANDAARDUITRUSTING:
GELIJK AAN STELVIO SUPER, PLUS:

 Dark Gloss uitlaatsierstukken
 Dark Gloss beschermplaat achter
 Dark Gloss inzetstuk op grille voor (V) 
 19” lichtmetalen velgen 
 Aluminium inlegstukken  
 Stoelbekleding in stof/leder 
 Met leder bekleed sportstuurwiel 
  Aluminium sportpedalen en voetsteun 
 Zwarte remklauwen 

  Parkeersensoren voor en achter met 
display

  Achteruitrijcamera met dynamische  
hulplijnen 

  Driver Assistance Pack (ADAS) -  
niveau 1 

 USB-aansluiting achter 

Stof/leder
Zwart en cioccolato (optioneel)

Stof/leder
Zwart en rood (optioneel)

De afgebeelde auto kan afwijken van de standaarduitrusting.



V E L O C E

De afgebeelde auto kan afwijken van de standaarduitrusting.

STANDAARDUITRUSTING:
GELIJK AAN STELVIO SPRINT, PLUS:

 Body Color Kit
 20” lichtmetalen velgen 
 Sportstoelen met geperforeerd leder 
 Verwarmd stuurwiel 
 Stoelverwarming voor 
  Zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen
 Verwarmde sproeikoppen 
 Elektrisch verstelbare lendesteunen 
 Wielnaafdoppen met zwarte afwerking

MOTORISATIE:
2.0 benzine 280 pk AWD
2.2 diesel 210 pk AWD

Geperforeerd leder 
Zwart (standaard)

Geperforeerd leder
Cioccolato (optioneel)

Geperforeerd leder
Rood (optioneel)



Y O U  A R E  I N S P I R E D  T O  B E  S E N S AT I O N A L .



V E L G E N

108 - 17’’ Stelvio Dark

5EV - 19’’ Sport

420 - 17’’ Stelvio

4WQ - 18’’ Super

5FB - 19’’ Lusso6G6 - 18’’ Style

6G7 - 19’’ Style Diamond 5A6 - 20’’ Veloce

9GF - 20’’ Performance OR5 - 20’’ Dark Miron 
Diamond

74B - 20’’ Veloce Dark



D A R E  T O  B E  O R I G I N A L . 



414 Rosso Alfa 217 Bianco Alfa

252 Bianco Lunare 620 Argento Silverstone 

318 Grigio Stromboli 035 Grigio Vesuvio

408 Nero Vulcano 800 Verde Visconti

092 Blu Montecarlo 486 Blu Anodizzato

756 Blu Misano

361 Rosso Competizione 248 Bianco Trofeo

K L E U R E N



I N T E R I E U R

STELVIO - Zwarte stof

SUPER - Zwarte stof met rode stiksels

 SUPER - Zwarte stof met donkergrijze stiksels

LEDEREN BEKLEDING

TI - Beige Pieno Fiore-leder met walnoot-/eikenhoutinleg

TI - Rood Pieno Fiore-leder met walnoot-/eikenhoutinleg

TI - Zwart Pieno Fiore-leder met walnoot-/eikenhoutinleg

TI - Cioccolato Pieno Fiore-leder met walnoot-/eikenhoutinleg



I N T E R I E U R

 SPRINT- Zwart stof/leder

SPRINT- Zwart/rood stof/leder

SPRINT- Zwart/cioccolato stof/leder VELOCE - Sportstoelen met geperforeerd zwart leder

VELOCE - Sportstoelen met geperforeerd rood leder

VELOCE - Sportstoelen met geperforeerd cioccolato leder

VELOCE - Zwart leder met Ice dashboard



min
1632

max
1693

2818 1008861

46872163

1903

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

TECHNISCH 2.0 GME 200 pk AT8 AWD
 

2.0 GME 280 pk AT8 AWD
 

Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 

Kleppen per cilinder 4 4

Cilinderinhoud (cm3) 1995 1995

Max. vermogen: kW (pk) / tpm 148 (200) / 4500 206 (280) / 5250

Max. koppel: Nm / tpm 330 / 1750 400 / 2250

Acceleratie 0-100 km/u (sec.) 7,2 5,7

Topsnelheid (km/u) 215 230

TRANSMISSIE

Versnellingsbak 8-traps automaat 8-traps automaat

Aandrijving AWD Q4 AWD Q4

GEWICHT EN AFMETINGEN

Massa ledig voertuig (kg) 1635 1635

Hoogte (mm) min 1632 max 1693 min 1632 max 1693

Breedte (mm) 1903 (2163 met buitenspiegels) 1903 (2163 met buitenspiegels)

Lengte (mm) 4687 4687

Wielbasis (mm) 2818 2818

Laadvolume (liter) 525 525

2.2 JTD 190 pk AT8 RWD 2.2 JTD 210 pk AT8 AWD 

4 in lijn 4 in lijn 

4 4

2143 2143

140 (190) / 3500 154 (210) / 3500

450 / 1750 470 / 1750

7,6 6,6

210 215

8-traps automaat 8-traps automaat

RWD AWD Q4

1635 1720

min 1632 max 1693 min 1632 max 1693

1903 (2163 met buitenspiegels) 1903 (2163 met buitenspiegels)

4687 4687

2818 2818

525 525



m y  A l fa  R o m e o

WEB E-COMMERCE

Bezoek Alfa Romeo’s 
webstore op
www.store.alfaromeo.com

BEL VOOR MEER INFO*
Bel gratis ALFA INFOMORE voor informatie over
producten en diensten en het aanvragen van
pechhulp (24 uur per dag, 7 dagen per week).

*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen 
en/of bellen vanuit het buitenland.

Alle informatie over uw Alfa Romeo met één muisklik 
beschikbaar. Ga naar myalfaromeo.nl

S E R V I C E S

HOUD UW ALFA ROMEO IN TOPCONDITIE MET MOPAR
®
 VEHICLE PROTECTION

EASY CARE: VOORAF DUIDELIJKHEID OVER DE ONDERHOUDSKOSTEN
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij kiezen uit 
verschillende opties voor het kilometrage en looptijd. Easy Care biedt u daarbij een aanzienlijk 
prijsvoordeel ten opzichte van de som van de losse onderhoudsmomenten en geeft u de garantie 
dat uw auto door specialisten wordt onderhouden. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van 
originele onderdelen, waardoor uw auto gegarandeerd in topvorm blijft. Met Easy Care bent u dus 
verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge onderhoudskosten te worden geconfronteerd.

EXTRA GARANTIE: GEEN ONVERWACHTE REPARATIEKOSTEN
Alfa Romeo Extra Garantie is een service die u in staat stelt de reguliere garantie uit te breiden 
met maximaal 5 jaar zonder kilometerlimiet en eigen risico. U kiest zelf de garantieduur die het 
beste bij u past. Mocht u gedurende die periode pech of problemen met uw Alfa Romeo krijgen, 
kunt u rekenen op het Alfa Romeo-servicenet en het vakmanschap van het personeel in onze 
gespecialiseerde werkplaatsen. Zo kunt u jarenlang zorgenvrij rijden. Kijk voor meer informatie en 
de tarieven op www.alfaromeoextragarantie.nl

ONTDEK ONZE AFTERSALES-SERVICES SPECIAAL VOOR U EN UW BEDRIJF
Mopar

®
 Fleet& Business biedt u perfecte oplossingen voor het stroomlijnen van uw zakelijk activiteiten. Onze diensten zijn op maat gesneden op de specifieke behoeftes voor uw auto, zodat de stilstand 

tot een minimum wordt beperkt. Ze zijn erop gericht u de zorg voor het onderhoud van auto uit handen te nemen en u te verzekeren van een betrouwbare en prettige dienstverlening, elke keer dat u contact 
met ons opneemt.

MOPAR® - FLEET & BUSINESS AFTERSALES-SERVICES

PAY-PER-USE SERVICECONTRACTEN

Servicecontracten waarbij u profiteert van lagere tarieven en vaste kortingen. Ter vergemakkelijking van de 
administratie ontvangt u maandelijkse een verzamelfactuur voor het gehele wagenpark.

PRE-PAID SERVICECONTRACTEN OP MAAT

Vooraf betaalde servicecontracten van Mopar® Vehicle Protection die exact op uw behoeften zijn  
afgestemd om u ervan te verzekeren dat uw auto van de zaak altijd in topconditie verkeert.

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.

Mopar
®
 Vehicle Protection biedt u diverse door Alfa Romeo goedgekeurde garantie- en onderhoudsservices. U hebt daarbij verschillende keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat u een 

product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op wat ú nodig hebt. U kunt erop vertrouwen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Alfa Romeo-
werkplaatsen, waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. Mopar Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat 
uw Alfa Romeo de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!

Ook over de financiering van uw nieuwe Stelvio heeft Alfa Romeo nagedacht. Alfa Romeo Financial 
Services, een onderdeel van FCA Capital Nederland BV, heeft daarvoor een aantal 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.

Lees meer over onze dienstverlening op www.alfaromeo-financialservices.nl

ALFA ROMEO KLANTENSERVICE

ALFA ROMEO FINANCIAL SERVICES

Alfa Romeo’s klantenservice is vanuit heel Europa bereikbaar op 00800 2532 0000. Via dit universele 
nummer kunt u ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gratis* bellen voor: • Reparatie ter plekke of 
wegslepen in het geval van pech of een ongeval • Vervangende auto indien reparatie langer duurt dan 
24 uur • Gratis terugreis of doorreis van de inzittenden • Vergoeding van hotelkosten • Ophaalservice 
voor gerepareerde auto • Financieel voorschot in het buitenland • Toezending van onderdelen in het 
buitenland. U kunt ook contact opnemen voor informatie over onze modellen, onze diensten en ons 

dealernetwerk of voor het boeken van een proefrit. We staan voor u klaar om u te helpen met alles wat 
te maken heeft met uw huidige of toekomstige Alfa Romeo!

* Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/of 
bellen vanuit het buitenland.



Eenvoud, evenwicht en fascinerende schoonheid. Puur Alfa Romeo-
temperament en innovatieve technologie. De Stelvio biedt het allemaal, 
en nog veel meer. Met de originele accessoires van Mopar kunt u hem 
verder perfectioneren.

YOUR STELVIO.



A.

B.

D.

C.

E. F.

G.

D E T A I L S  M A K E  T H E  D I F F E R E N C E .

G. WINDJACK

Waterproof, winddicht en ademend nylon jack met 
capuchon. Met rode ritssluiting en zwart rubberen Alfa 
Romeo-embleem.

F. TECHNO-CAP

Zwarte cap van technostof. Voorzien van rood rubberen 
Alfa Romeo-logo en embleem van geborsteld aluminium.

Alle Alfa Romeo merchandise-artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Alfa Romeo-dealer of online op store.alfaromeo.com

B. DOCUMENTENHOUDER C. MINIPARAPLU

D. METALEN PEN IN LEDEREN ETUI

Exclusieve lederen portefeuille voor al uw documenten, 
zoals rijbewijs, kentekencard, groene kaart en paspoort.

Handige vouwparaplu, rood met Alfa Romeo Racing-
print. Dankzij het kleine formaat ideaal om in de auto te 
bewaren.

Exclusieve pen van matzwart metaal. Voorzien van een 
miniatuurmotief van de Alfa Romeo-grille.

A. TECHNO-SWEATERS F1

Speciaal voor het Alfa Romeo Formule 1-team 
ontworpen sweater van hoogwaardige technostof.

E. COLLECTIBLE

Miniatuur in schaal 1:24.



Dove storia e futuro si incontrano
Linee che hanno cambiato il modo di immaginare il design dell’automobile, vett ure e piloti che hanno dett ato il ritmo della 
competizione in pista, tecnologie che hanno ridefi nito gli standard dell’innovazione. Bellezza, velocità, solidità e produzione 
costante: questo è il patrimonio Alfa Romeo.

È passione di guida, è evoluzione, è cuore. La Macchina del tempo, Museo Storico Alfa Romeo, vi guiderà att raverso questa 
straordinaria storia tutt a italiana. Sei piani di storia creano un legame tra passato, presente e futuro raccontando le imprese
di un marchio straordinario, le sue vett ure, la tecnologia, lo stile. 

museoalfaromeo.com

viale Alfa Romeo
20020 Arese (MI)

Aperto tutt i i giorni,
tranne il martedì, dalle 10 alle 18

@museoalfaromeo
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museoalfaromeo.com

viale Alfa Romeo
20020 Arese (MI)

Geopend van 10.00 tot 16.00 uur
Gesloten op dinsdagen

@museoalfaromeo

Where history and future meet
Lijnen die bepalend zijn geweest voor de manier waarop auto’s worden ontworpen. Raceauto’s en coureurs die een hoofdrol hebben 
gespeeld in de geschiedenis van de autosport. Technische vernieuwingen die nieuwe maatstaven hebben gesteld voor innovatie. 
Schoonheid, snelheid, sportieve prestaties: het behoort allemaal tot het erfgoed van Alfa Romeo.

Voor iedereen die meer wil ontdekken over de rijke merkgeschiedenis van Alfa Romeo, is er het Museo Storico Alfa Romeo - La Macchina 
del Tempo in Arese bij Milaan. Zes verdiepingen met een collectie van historische modellen, waar een verhaal wordt verteld dat het 
verleden verbindt met het heden en de toekomst.



CERTIFICATE OF ORIGIN / 
THE HISTORY OF YOUR CAR
FCA Heritage biedt u de mogelijkheid om de historie van 
uw klassieke Alfa Romeo te laten nagaan. Aan de hand van 
het chassisnummer wordt een nauwgezet onderzoek van de 
relevante documenten in de historische archieven uitgevoerd. 
Op basis van de uitkomst daarvan wordt een certificaat 
afgegeven waarop onder andere het bouwjaar van de auto en 
de oorspronkelijke modelspecificaties (uitvoering, uitrusting, 
serienummer van de motor, etc.) staan vermeld.

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY /
CERTIFIED PURE PASSION
Bij FCA Heritage kunt u uw klassieke Alfa Romeo op echtheid 
laten controleren door een team van gespecialiseerde taxateurs 
en monteurs. Mocht de originaliteit van uw auto kunnen worden 
vastgesteld, dan ontvangt u behalve een Certificaat van Echtheid 
ook een boek over de historie van het model en een genummerde 
metalen plaquette met het chassisnummer van de auto.

RESTORATION /
TIMELESS CHARM
FCA Heritage beschikt over een team van specialisten die uw 
klassieke Alfa Romeo met vakkundig restauratiewerk kunnen 
terugbrengen in de staat van zijn gloriejaren.

Voor meer informatie over het Alfa Romeo Heritage-programma kunt u gratis 
00800 2532 0000 bellen of www.fcaheritage.com bezoeken.

www.fcaheritage.com



M A S T E R  M O V E S .



 

Deze brochure is een internationale uitgave. Alle illustraties en gegevens komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (03/2020). Alfa Romeo behoudt zich het recht 
voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit 
productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland 
leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen. 
Alfa Romeo - Marketing - 04.9.2898.22 - S - 05/2020 - Geprint in Italië - SO - Gedrukt op chloorvrij papier.   


