
PRISLISTA GÄLLER FR.O.M 3 FEBRUARI 2023 

HYBRID / PHEV 



MODELL UTRUSTNINGSNIVÅ MOTOR & DRIVLINA CO2 (WLTP) FORDONSSKATT/ÅR
(ÅR 1-3) 

FORDONSSKATT/ÅR
(ÅR 4->) 

REK.CA PRIS ERBJUDANDE

HYBRID 

TONALE EDIZIONE SPECIALE 1.5 T4 HYBRID 130HK DCT7 139 g 7.558 KR  976 KR 499.000 KR 429.000 KR * 

TONALE EDIZIONE SPECIALE 1.5 T4 HYBRID 160 HK DCT7 142 g 7.954 KR  1.042 KR 524.000 KR 454.000 KR *

PLUG-IN HYBRID 

TONALE TI 1.3  T4 PHEV 280 HK AT6 Q4 29 g 360 KR  360 KR 579.000 KR 554.000 KR

TONALE VELOCE 1.3  T4 PHEV 280 HK AT6 Q4 29 g 360  KR  360 KR 599.000 KR 574.000 KR 

REK.CA PRISER

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB









STANDARDUTRUSTNING

TI 

Exempel på standardutrustning:

18" aluminiumfälgar

Matrix 3+3 LED-strålkastare

LED-baklyktor

Interiörbelsysning "backlit film" 5 färger

Spegelkåpor, svarta med italienska flaggan

Främre V-ram i Satin Chrome

Bakre spolier i bilens kulör

Man. stolar - 6 vägs förare/passagerare 

Tygmattor fram & bak

Läderklädd sportratt

Innertak svart

Mediasystem 10,25" pekskärm med Navigation

Trådlös Apple Car Play/Android Auto

12,3" Digitalt TFT Instrumentkluster 

Främre USB typ A+C

El-manövrerad bagagelucka

Mörktonade rutor

12v uttag - fram & bagageutrymme

6 högtalare

Regn- och skymmnings-sensor

Helljusassistans

Koni FSD stötdämpare

Keyless-Go 

Två-zons klimatanläggning med utblås bak 

Farthållare

Filhållningsassistans

Hill holder

Trötthetsvarnare

Intelligent speed assist  

Hastighetsbegränsare

Autonom nödbroms fotgängare/cyklister

Centrumkåpor – monokroma

Svankstöd förare ,4-vägs el-justerbar

Armstöd bak med skidlucka

Trådlös smartphoneladdare

El-infällbara ytterbackspeglar

Aut.avbländbar innerbackspegel

Keyless Entry & Keyless Go

El-uppvärmda stolar fram

El-uppvärmd ratt

El-uppvärmda spolarmunstycken

El-uppvärmda ytterbackspeglar

Adaptiv farthållare

Parkeringssensorer fram & bak

Backkamera 

Trafikskyltsavläsning

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB



STANDARDUTRUSTNING

VELOCE

Utöver TI :

19" aluminiumfälgar 

Alfa Active Suspension

Brembo bromsok röda

Främre V-ram i dark miron

Fönsterlister svart pianolack

Body-kit dark miron

Instrumentbräda i Alcantara - röda sömmar

Växelpaddlar i aluminium

Instegslister aluminium

Pedaler aluminium

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB



STANDARDUTRUSTNING

EDIZIONE SPECIALE 

20" aluminiumfälgar 

Matrix 3+3 LED-strålkastare

Mörktonade rutor

Spegelkåpor svarta med italienska flaggan

Brembo bromsok röda 

Främre V-ram i Dark Miron

Body-kit dark miron

Växelpaddlar i aluminium

Svankstöd förare 4-vägs el-justerbar

Läderklädd sportratt

Instegslister aluminium

Pedaler aluminium

Interiörbelsysning "backlit film" 5 färger

Mediasystem 10,25" pekskärm med Navigation

12,3" digitalt tft instrumentkluster

Trådlös Apple Car Play/Android Auto 

Trådlös smartphoneladdare

Främre USB typ a+c

6 högtalare

Regn- och skymmningssensor

Helljusassistans

Keyless-entry 

Två-zons klimatanläggning med utblås bak 

El-manövrerad bagagelucka

Exempel standardutrustning 

El-uppvärmda stolar fram

El-uppvärmd ratt

60/40 nedfällbart baksäte 

Adaptiv farthållare

Filhållningsassistans

Parkeringssensorer fram och bak

Backkamera 

Trafikskyltsavläsning

Trötthetsvarnare

Intelligent Speed Assist  

Autonom nödbroms fotgängare/cyklister

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB



TILLVAL

FÄRGER TI VELOCE SPECIALE

SOLID 

RÖD, ALFA  ( 414 ) Standard Standard Standard 

VIT ALFA ( 217 ) 7.000 kr 7.000 kr 7.000 kr 

SVART ALFA  ( 601 ) 7.000 kr 7.000 kr 7.000 kr 

METALLIC 

BLÅ, MISANO ( 756 ) 11.000 kr 11.000 kr 11.000 kr 

MÖRKGRÅ, VESUVIO ( 581 ) 11.000 kr 11.000 kr 11.000 kr 

TRESKIKT GRÖN, MONTREAL ( 398 ) 19.000 kr 19.000 kr 19.000 kr 

PAKET PRIS TI VELOCE SPECIALE

PLUS 27.000 kr 
Panoramasoltak 

19" alu.fälgar

Panoramasoltak

20" alu.fälgar
-

LUSSO 57.000 kr 

Utöver paket Plus:

Läderklädsel (ventilerad)

El.justerbara stolar fram (8-vägs)

Harman Kardon Sound System

Utöver paket Plus:
Läderklädsel (ventilerad)

El.justerbara stolar fram (8-vägs)

Harman Kardon Sound System

-

SUPERIORE 72.000 kr 

Utöver paket Lusso:

ADAS nivå 2

Blind Spot Detection

360 kamera

Aut.avbländbara sidospeglar

Utöver paket Lusso:

ADAS nivå 2

Blind Spot Detection

360 kamera

Aut.avbländbara sidospeglar

-

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB



RÖD ALFA - 414 

FÄRGER

METALLIC 

BLÅ MISANO - 756

TRESKIKT

SOLID 

MÖRKGRÅ VESUVIO - 581 

GRÖN MONTREAL - 398 

Färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga Alfa Romeo-återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder

VIT ALFA - 217 SVART ALFA - 601



INTERIÖR 

TI

Svart interiör med ”Biscotto” sömmar Svart, Textil Carbon-klädsel med Biscotto sömmar

Svart interiör med Alcantara-klädd instrumentbräda och röda sömmar Svart, Alcantara-/Soft Touch-klädsel med rött inlägg

VELOCE

SPECIALE 

Svart interiör Svart, Alcantara-/Soft Touch-klädsel med rött inlägg

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB



FÄLGAR

TI

VELOCE

SPECIALE 

18" aluminiumfälgar ”Diamantato Black” (WBR)

Standard
19" aluminiumfälgar ”Diamantato Dark Miron ” (1MA)

Tillval ( ingår i paket Lusso /Superiore )

19" aluminiumfälgar ”Diamantato Dark Miron” (1MM)

Standard

20" aluminiumfälgar ”Prototipo” (1M4)

Tillval ( ingår i paket Lusso /Superiore )

20" aluminiumfälgar ”Prototipo” (1M4)

Standard på SPECIALE 130hk 

20" aluminiumfälgar ”Evoluzione” (1MD)

Standard på SPECIALE 160hk 

Villkor: Samtliga erbjudanden gäller t.o.m 31/-3 2023 eller så långt lagret räcker (Tonale Hybrid). Vänligen observera: vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För detaljerad information och vid
beställning kontakta din auktoriserade Alfa Romeo-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 3 februari 2023 .Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning.
CO2-utsläpp 29 g – 147 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Alfa Romeo Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Information om priser och utrustning
samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet .Kunder uppmanas att rådfråga sin Alfa Romeo återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på
rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. * Gäller endast lagerbilar av modellår 2022. Importör: Astara Ital Sweden AB
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