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MEER DAN EEN EEUW LANG 
 PURE PASSIE VOOR PRESTATIES

VAN DARRACQ NAAR ALFA ROMEO.
Ooit, ver voordat iemand ooit van Alfa Romeo had gehoord, bestond er 

een Brits Franse onderneming met de naam A. Darracq & Co. Darracq. 

Dit bedrijf, oorspronkelijk opgericht door Alexandre Darracq in 1897, was 

een oude en zeer succesvolle producent van automobielen. 

Naast de hoofdvestiging, vlakbij Parijs, had het bedrijf ook filialen in 

andere Europese landen. In 1906 werd er een Italiaans partnerbedrijf 

opgericht onder de naam Società italiana automobili Darracq. Het bedrijf 

werd gevestigd in Portello, vlakbij Milaan. In 1910 veranderde de naam 

van de onderneming in A.L.F.A. (Società Anonima Lombarda Fabbrica 

Automobili), tot op de dag van vandaag is dit moment bekend als de 

start van het merk Alfa Romeo. Onder leiding van Giuseppe Merosi werd 

de eerste ALFA ontworpen: de 24 HP. In 1915 werd ALFA overgenomen 

door de Soc. Ing. Nicola Romeo & Co. onder leiding van Nicola Romeo.

Na jaren van industriële werkzaamheden ten behoeve van 

oorlogsmateriaal (WO l) werd er in 1919 weer begonnen met het 

ontwerpen en bouwen van automobielen. Voor het eerst voegde Nicola 

Romeo zijn naam toe aan het ALFA-logo: Alfa Romeo was officieel een 

feit. In 1933 dreigde Alfa Romeo failliet te gaan. De Italiaanse regering 

bracht redding en vanaf dat moment werd Alfa Romeo een staatsbedrijf.  

In 1986 nam de FIAT-groep het merk Alfa Romeo over.

HET LOGO VAN ALFA ROMEO
De oorsprong van het embleem is in essentie het wapen van Milaan. In 

1910 had A.L.F.A. een productiefaciliteit in Portello, om die reden werd 

het wapen van deze stad in het logo opgenomen. Naast het rode kruis 

met witte achtergrond is het familiewapen van de Milanese adellijke 

familie Visconti “Il Biscione” (de slang) opgenomen in het logo. De kroon 

op de slang symboliseert de nobelheid van de Visconti familie. 

Het kruis en de slang worden op het logo omsloten door een donkerblauwe 

rand. Op het originele embleem van 1910 kwam als randschrift de 

woorden ‘Alfa Milano’ te staan dat uiteraard later vervangen werd door 

‘Alfa Romeo Milano’. Als versiering werden er in het randschrift ook twee 

geknoopte touwen opgenomen. 

In 1925 verwierf Alfa Romeo het wereldkampioenschap en ter ere 

hiervan werd vanaf dat moment een “gouden” lauwerkrans om het 

embleem gevoerd. Later veranderde de lauwerkrans in een eenvoudigere, 

zilverkleurige versie. 

Bij de introductie van de Sud werd er een nieuw embleem ingevoerd 

zonder de toevoeging MILANO, hetgeen verband hield met de fabricage 

van de nieuwere Alfa’s in Pomigliano d’Arco. Ten tijde van de latere 

Alfetta’s en de Sud’s wordt de laatste wijziging doorgevoerd in het Alfa 

Romeo embleem. 

CUORE SPORTIVO
In zijn meer dan honderd jarig bestaan heeft het merk Alfa Romeo de 

nodige successen behaald in de autosport. Cuore Sportivo, Italiaans 

voor ‘sportief hart’, is met recht de verzamelnaam voor de sportbolides 

van het van oorsprong Milanese merk. 

Het eerste grote succes werd behaald in 1925. Tijdens de Italiaanse 

Grand Prix op Monza werd de Alfa Romeo P2 als eerste wereldkampioen. 

Beroemde coureurs zoals Enzo Ferrari en Tazio Nuvolari maakte furore 

in de Alfa’s. In de jaren ’50 en ’51 was, met Fangio en Farina achter het 

stuur, de Alfetta 158/159 oppermachtig in de Formule 1, twee maal 

achter elkaar behaalde Alfa Romeo hiermee het wereldkampioenschap. 

Ook in de latere jaren werden er sportieve successen behaald. Onder 

andere door de Nederlander Toine Hezemans. In het Europese 

Toerwagen Kampioenschap werd hij met een Alfa Romeo GTAm de 

kampioen van 1970 en mede dankzij hem won Alfa Romeo de titel bij 

de merken in 1971. Voor het DTM kampioenschap werd de Alfa 155 V6 

TI gebouwd. Nicola Larini behaalde de hoogst mogelijke positie in het 

eindklassement (1993).

ALFA’S DOOR DE JAREN HEEN
Alfa Romeo heeft door de jaren heen een grote diversiteit aan auto’s 

en andere industriële producten gebouwd. Van personenauto’s 

tot vliegtuigmotoren, van tractormotoren tot gasfornuizen. De 

vooroorlogse Alfa’s zoals de 8C 2300/2900 behoren inmiddels tot de 

top in klassiek autoland. De 6C 2500’s uit de jaren ‘40/’50 zijn prachtige 

design auto’s en een welkome gast op evenementen als de Italiaanse 

Mille Miglia. De Alfa Romeo 1900 markeerde de overschakeling van 

Alfa Romeo als kleine, ambachtelijke fabrikant naar massaproducent 

(1950). Met behulp van diverse Italiaanse carrosseriebouwers zoals 

Bertone, Pininfarina en Zagato werden de mooiste creaties ontworpen. 

Waaronder de Giulietta in spider-, coupe- en sedan-uitvoering. 

Speciaal voor de Giulia werd de fabriek in Arese gebouwd (1962). Een 

vierdeurs sedan geschikt voor het hele gezin met een CW-waarde die 

lager is dan die van een Porsche 911. Diverse modellen vonden hun weg 

van de tekentafel naar de klant. De Berlina, de Alfetta, de Alfa 90, de Alfa 

6, de Montreal en de 75. Stuk voor stuk Alfa’s met een eigen karakter. 

De 75 was de laatste achterwiel aangedreven Alfa Romeo. Eigenwijs 

was de Sud (vanaf 1971) en de 33, beiden met een boxermotor in het 

vooronder. Eind jaren tachtig maakte het ontwerp (Pininfarina) van de 

Alfa 164 bij menigeen de tongen los. In de jaren ’90 stonden de 155 en 

145/146 centraal gevolgd door de sportieve GTV en Spider. De in 1997 

gelanceerde Alfa 156 vormde de spreekwoordelijk ‘kers op de taart’ voor 

Alfa Romeo en werd een enorm succes. De auto werd verkozen tot Auto 

van het jaar 1998. 

Revolutionair was de introductie van de common-rail diesel motor. 

Een concept dat door vele fabrikanten werd overgenomen en tot op de 

dag van vandaag wordt toegepast. In 2001 werd de Alfa 147 eveneens 

uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Bij de ontwikkeling van de Alfa Romeo 

4C was het uitgangspunt geweest om gepassioneerde autoliefhebbers 

de supersportwagen van hun dromen te geven. Een auto die uniek is qua 

vormgeving en designkeuzes en die zich op het circuit net zo thuis voelt 

als op de weg. Met de komst van de Giulia brengt Alfa Romeo een model 

uit die de harten van vele mensen verovert. Dit gevoel werd bevestigd 

door de uitverkiezing ‘auto van het jaar 2016’ door het gerenommeerde 

TopGear magazine. Met de aanstaande Stelvio introduceert Alfa Romeo 

zijn eerste SUV sinds het meer dan 105-jarige bestaan. Voor velen een 

droom, maar deze wordt in 2017 werkelijkheid.

Met dank aan de Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters (www.

alfaclub.nl).

1923 – RL Targa Florio
Domineert de competitie.

De Quadrifoglio is geboren.

1963 – Giulia TI Super
De Giulia komt op de weg.

1925 – Gran Premio Tipo P2
De allereerste 

wereldkampioen.

1965 – Giulia Sprint GTA
Onverslagen onder “Turismo”. 

1951 – GP Tipo 159 “Alfetta”
Wint de eerste twee Formule 1 

wereldkampioenschappen.

1975 – Tipo 33 TT12
Domineert “Mondiale Marche”.
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GEÏNSPIREERD OP 
DE BESTE RIJDERSWEG 

VAN DE WERELD
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MODELPRIJZEN STANDAARDUITRUSTING

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

*)  Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. 
**)  Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 2 jaar 

Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage kentekenkosten (kentekenaanvraag á €39,- BTW-vrij 
en tenaamstelling á 9,91 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-
handschoenen, verbandmiddelen (B-nor gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers. 

MOTORISERING / UITVOERING Transmissie
Vermogen 
in (KW) pk

Milieu-
label

CO2- 
uit-

stoot

Cat. 
Bijtel-

ling

excl. 
BTW/
BPM BPM

BTW 
21%

Fiscale 
waarde*

Consu-
menten-
prijs**

Benzine

630.LA1.0 2.0T AT 280pk First Edition AWD 8-traps autom. (206) 280 161 22% 45.889,- 11.799,- 9.637,- 67.325,- 68.450,-

AUDIO & COMMUNICATIE

Connect 8,8” Infotainmentsysteem incl. 3D 
Navigatie/Radio/Bluetooth/AUX/USB/DAB

Connect Live services (Live traffic, Ecodrive en 
Online muziek & Radio)

DAB - Digital Audio Broadcast

Premium audiosysteem met 11 speakers, incl. 
subwoofer

Rotary Pad (Bediening voor Uconnect 
Infotainmentsysteem)

COMFORT

Achteruitrijcamera met dynamische lijnen

Achtvoudig verstelbare voorstoelen met 
viervoudig verstelbare lendensteun en 
positiegeheugen

Automatisch dimmende binnenspiegel

Automatisch inklapbare buitenspiegels

Automatische dual-zone airconditioning

Cruise control

Easy Entry & Go-susteem

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Elektrisch bediende achterklep

Elektrische parkeerrem

Licht & regensensor

Luxe stuurwiel met 'Pieno Fiore' leder en 
stiksels in zwart

Parkeersensoren voor en achter

Schakelflippers aan stuurkolom

Snelheidsbegrenzer

Stuurwielverwarming

Verwarmbare voorstoelen

INTERIEUR

7-inch TFT kleurendisplay in 
instrumentenpaneel

Aluminium sportpedalen met voetsteun

Chromen instaplijsten

Houten inlegpanelen (eikenhout of 
walnotenhout)

Instapverlichting

Lederen bekleding met 'Pieno Fiore' afwerking

Stuurkolom met axiale en verticale 
verstelmogelijkheid

EXTERIEUR

20-inch Lichtmetalen velgen

Automatische hoogteregeling koplampen

Bi-Xenon Lighting Pack

Buitenspiegels in kleur van de carrosserie

Dubbele verchroomde uitlaat

Follow-me-home verlichting

Lead-me-to-the-car verlichting

LED-verlichting achterlichten en derde remlicht

Lichtmetalen remklauwen voor en achter 
(zwart)

Matverchroomde sierlijsten rond portierriuten

Mistlampen vóór

Privacy glass – donker getinte ramen vanaf 
B-stijl

Ruitensproeierverwarming

Verlichte deurgrepen, buitendeur

TECHNOLOGIE

Alfa Romeo D.N.A.

ABS - Anti Blokkeer Systeem met Brake 
Assistant Systeem

ASR - Anti Slip Regulation

Q4 AWD-systeem

Start&Stop-systeem

ESC - Electronic Stability Control

VEILIGHEID

Airbag bestuurder en passagier

Airbag passagier uitschakelbaar

Bandenspanningssensoren

Blind Spot Monitoring

Elektrische gordelspanners

Fix & Go bandenreparatieset (i.p.v. reservewiel)

Forward Collision Warning (FCW)

Gordijnairbags vóór en achter

Isofix-bevestigingspunten

Lane Departure Warning (LDW) 

Noodremassistentie/Autonomous Emergency 
Brake (AEB)

SBR - Seat Belt Reminder vóór en achter

Voorstoelen met antiwhiplash-voorziening

Zij-airbags bestuurder en passagier
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OPTIES

EXTERIEUR / INTERIEUR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

● = Standaard O = Optie - = Niet beschikbaar

OPTIES  F
IR

ST
 E

D
IT

IO
N

 

excl. BTW BTW 21% incl BTW

Interieur

4MN Walnoothouten inlegpanelen O geen meerprijs

Exterieur

4TA Lichtmetalen remklauwen vóór en achter (Rood) O 326,- 69,- 395,-

58I Lichtmetalen remklauwen vóór en achter (Geel) O 326,- 69,- 395,-

400 Panoramisch zonnedak, elektrisch verstel- en kantelbaar O 1.401,- 294,- 1.695,-

OPTIE CODE KLEUR CODE KLEUR FIRST EDITION Excl. BTW BTW 21%  incl BTW 

Pastel lak
5B2 217 Bianco Alfa O O O O 409,- 86,- 495,-

5CA 414 Rosso Alfa O O O O Geen meerprijs

Metallic lak

58B 408 Nero Vulcano O O O O 905,- 190,- 1.095,-

5CC 318 Grigio Stromboli O O O O 905,- 190,- 1.095,-

5CD 092 Blue Montecarlo O O O O 905,- 190,- 1.095,-

5CE 035 Grigio Vesuvio O O O O 905,- 190,- 1.095,-

Parelmoerlak 270 361 Rosso Competizione O O O O 2.211,- 464,- 2.675,-

Stoelbekleding Luxury Pack leder

Optiecode 212

Kleur Zwart Rood* Tabacco* Beige*

Interieurcode 500 509 531 565

Eikenhout interieur 155 155 155 155

Walnotenhout interieur 4MN - - 4MN

De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode.  
De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. 
Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. 
Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

MOTOR 2.0 Turbo aut. 280 pk AWD

Aantal cilinders 4 in lijn, voor in de lengte richting

Boring x slag (mm)  84x90

Cilinderinhoud (cm3) 1995

Max vermogen in kW (pk) bij tpm 206 (280) / 5250

Max koppel in Nm bij tpm 400 / 2250

Start&Stop-systeem Ja

Aandrijfsysteem Vierwielaandrijving

Transmissie 8-traps automaat

BANDENMATEN (VOOR - ACHTER)

255/45 R20 S

WIELOPHANGING

Wielophanging vóór Dubbele Wishbone

Wielophanging achter Multilink

REMSYSTEEM (MET ABS EN EBD)

Remschijven, vóór (ø in mm) 330

Remschijven, achter (ø in mm) 320

INHOUDEN - GEWICHTEN

Inhoud brandstoftank (l) 52

Kentekengewicht (kg)  1635

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2300

Max gewicht aanhangwagen, geremd (kg) 2300

Kogeldruk (kg) 95

Aantal zitplaatsen 5

Aantal portieren 5

Lengte/breedte (mm) 4687 / 1903

Hoogte (mm) 1688

Wielbasis (mm) 2818

Inhoud bagageruimte (dm3) 525

VERBRUIK / EMISSIE

Richtlijn volgens EUR-norm 715/2007 2016/646W

Stadsverkeer l/100 km 8,9

Buitenweg l/100 km 5,9

Gemiddeld l/100 km 7

CO2-emissie (g/km) 161

Energielabel D

Milieunorm Euro 6

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 230

Acceleratie: 0-100 km/h (sec.) 5,7

ONDERHOUD

Onderhoudsinterval (km) 15.000

* Later leverbaar
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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 finan-
ciering, 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 alleen 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 maandbedra-
gen. U bent direct 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 
leasen. 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 brandstof-
kosten 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, re-
paratie 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.

GARANTIE EN ONDERHOUDSSERVICES 
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Alfa Romeo goedgekeurde garantie- en onderhoudsservices. U kunt 
erop vertrouwen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij er-
kende Alfa Romeo-werkplaatsen met gebruik van de juiste gereedschappen, testapparatuur en uitsluitend originele 
onderdelen.

EXTRA GARANTIE3 - geen onverwachte reparatiekosten
Op uw Alfa Romeo heeft u 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar lakgarantie en maar liefst, 8 jaar carrosseriegarantie. Wilt 
u ook na de fabrieksgarantie zorgeloos blijven genieten van uw Alfa Romeo? Dan kunt u uw garantie verlengen. Met 
Alfa Romeo Extra Garantie kunt u de reguliere garantie uitbreiden 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 blijven rijden. Voor meer informatie en de tarieven 
verwijzen we u naar www.alfaromeoextragarantie.nl.

EASY CARE - vooraf duidelijkheid over uw onderhoudskosten
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij zelf kiezen uit verschillende ki-
lometrages en voor welke looptijd. Easy Care biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte van de som van 
de losse onderhoudsmomenten en u heeft 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. 
Voor meer informatie en de tarieven helpt uw Alfa Romeo–dealer u graag verder.

3 Alfa Romeo Extra Garantie wordt u aangeboden door London General Insurance Company Ltd, onderdeel van The Waranty Group (TWG). 

SERVICE GARANTIE
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www.alfaromeo.nl

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 mo-
gelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele 
onjuistheden van welke aard dan ook. Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen.

Editie: januari 2017.


