A JÖVŐT
FORMÁLÓ
LEGENDA
Az Alpine-t 1955-ben alapította Franciaországban
egy motorsport rajongó. Kedvenc kirándulóhelye,
az Alpok ihlette az Alpine nevet.
Az Alpine márka sikerét három alapelvre építette:
a könnyedségre, a mozgékonyságra és a
versenyszellemre. Az Alpine első győzelmeitől
kezdve egészen napjainkig ezek maradtak a márka
legfontosabb ismérvei.
Az új A110 ezeknek az alapoknak a modern
újraértelmezését kínálja azzal az időtlen filozófiával,
hogy mindenki számára, minden nap magas szintű
vezetési élményt nyújtson.

AZ ALPINE EGY OLYAN MÁRKA
TÖRTÉNETE, AMELY EGY
EMBER VÍZIÓJÁVAL INDULT,
ÉS MÁRA A MEGÚJULÁS
ÚTJÁVÁ VÁLT.
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IKONIKUS
MEGJELENÉS
A tervezőcsapat megragadta az Alpine
szellemiségét, hogy egy olyan elegáns dizájnt
hozzon létre, amely kiállja az idő próbáját.
Az Alpine A110 az ikonikus A110 Berlinette
stílusjegyeit ötvözi e korszerű dizájn jellemzőivel.

AMIKOR A FORMA ILLESZKEDIK
A FUNKCIÓHOZ, AKKOR
LÁTHATJA ÉS ÉREZHETI
IGAZÁN A TELJESÍTMÉNYT
A LEGTISZTÁBB FORMÁBAN.

„

Ennek a tervnek sajátossá ga a z e gye di, fe s ze s

vonal vezetés. Él etre kel , m in t e gy m á s o dik
kü l ső, amel y szorosan egyb e függ a m e ch a n ik us
al katrészekkel . Egyes dizájn e le m e k a r é gi Alpin e
model l ek jel l egzetes vonása it ör ök ít ik m e g,
mint pél dáu l a karosszéria m é lyít e t t o lda le le m e i
és a középen el hel yezkedő do m b o r ula t

”

a motorháztetőn.

Antony Villain, az Alpine Design igazgatója.
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MOTORSPORT
ÁLTAL VEZÉRELVE

AZ ALPINE A TÖRTÉNETE SORÁN ELÉRT FIGYELEMRE
MÉLTÓ GYŐZELMEKRE ÉPÍTVE A FRANCIA MOTORSPORT
MEGTESTESÍTŐJE.
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A motorsport az Alpine DNS-ében van. A márka
megalkotásától napjainkig a nyíl alakú „A”
betűvel ellátott autók mindig is versenyeztek.
Az Alpine öröksége 1971-ben kezdődött a
Monte-Carlo Rally-n, az A110 Berlinette
győzelmével. Ezt a teljesítményt megismételte
1973-ban, és ugyanebben az évben megnyerte
az első rali-világbajnokságot is. 1978-ban, az
Alpine az A442b-vel megnyerte a Le Mans-i 24
órás versenyt a hosszú távú kategóriában.

2021 fontos mérföldkövet jelentett a márka
történetében a Forma-1 iránti
elkötelezettségével, amelyet egy győzelem
koronázott meg a Magyar Nagydíjon.
Ugyanakkor a márka egy Le Mans-i dobogós
helyezéssel visszatért az Endurance
Világbajnokság első osztályába.
Végül az Alpine a FIA RGT-kupa megnyerésével
új magasságokba jutott el.
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A PÁLYÁRÓL
AZ ÚTRA
AZ A110 AZ ALPINE VERSENYZŐI ÖRÖKSÉGÉRE ÉPÜL HOGY
OLYAN FUNKCIÓKAT BIZTOSÍTSON, AMELYEKET ÁLTALÁBAN
A SZUPERAUTÓKNAK TARTANAK FENN, MINT PÉLDÁUL AZ
ALVÁZ, MELYET EGYEDILEG AZ ALPINE-HOZ TERVEZTEK.

Az Alpine mérnökei különös figyelmet fordítottak az Alpine A110 aerodinamikai fejlesztésére is,
a versenyzés világából kölcsönzött technikai megoldások alkalmazásával. Így az A110 integrált
sík padlóval rendelkezik, amely a magas szintű autóversenyzés világából átvett technika. A hátsó
lökhárító alatt elhelyezett hátsó diffúzornak köszönhetően az A110 kiváló hátsó kezelhetőséget nyújt.
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KÖNNYEDSÉGRE
TÖREKVÉS
A LEGKÖNNYEBB AUTÓ A LEGMOZGÉKONYABB.
ENNEK A MANTRÁNAK SZILÁRD HÍVEKÉNT
AZ ALPINE MÉRNÖKCSAPATA LEFARAGOTT
MINDEN EGYES KILOGRAMMOT, HOGY OLYAN
KÖNNYŰ SPORTAUTÓT HOZZON LÉTRE, AMELY
RENDKÍVÜLI VEZETÉSI ÉLMÉNYT NYÚJT.

Kompakt méretekkel, alumínium alvázzal
és karosszériával az Alpine A110 tömege
mindössze 1102 kg. Az áramvonalas
kialakítás, valamint a szegecselt és
ragasztott karosszériaelemek tökéletes
példák a súlycsökkentő intézkedésekre,
amelyek előnyösek a teljesítmény és a
dinamika szempontjából.
Az A110-et kivételes figyelemmel
tervezték és építették, így a vezető
minden érzést átélhet az autóban.
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FELEMELŐ
TELJESÍTMÉNY

Az Alpine hajtáslánccal foglalkozó mérnökei által
hangolt, 1,8 literes közvetlen befecskendezésű motor
izgalmakat és kiváló teljesítményt nyújt.
Az új, 300 lóerős motor 340 Nm nyomatékot kínál,
amely már 2400-6000 fordulat ⁄ perctől rendelkezésre áll.
0-ról 100 km ⁄ h-ra 4,2 másodperc alatt gyorsul,
maximális sebessége pedig eléri a 275 km⁄h-t.
Kifejező. Mindig igyekszik megfelelni. Időnként morog.
Az aktív sportkipufogó rendszernek köszönhetően az
A110 jellegzetes hangzást biztosít és mély, zsigeri
érzelmeket ébreszt fel.

AZ UTASTÉR MÖGÖTT TALÁLHATÓ, A HÁTSÓ KEREKEKET MEGHAJTÓ
NÉGYHENGERES TURBÓMOTOR, AZ A110 DOBOGÓ SZÍVE.
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252 lóerős szelídített változat is elérhető.
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IZGALOM MINDEN
FORDULÓBAN

A kedvező súlyelosztás kritikus fontosságú a vezetési élmény szempontjából.
Ez 56%-ot jelent a hátsó tengelyen, a hátul középen elhelyezett motorral,
és 44%-ot az elülső tengelyen az első tengely mögött elhelyezett
üzemanyagtartállyal. Ezáltal az A110 kivételes egyensúlyt és agilitást biztosít a
hegyi utakon és azokon kívül is.
Ön dönti el, hogy az autó kifejtett erejét szeretné-e megmutatni, vagy inkább egy
csendes társra vágyik. A hosszabb utak során pedig számíthat a kagylóülésekre,
amelyek kiváló oldaltartást és kivételes kényelmet biztosítanak.
Az A110 mindenesetre felemelő érzéseket nyújt.
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AZ A110 VOLÁNJA MÖGÖTT A MOZGÉKONYSÁG A TERMÉSZET
VELEJÁRÓJA. DOMINÁNS ALVÁZA ÉS EGYEDÜLÁLLÓAN ALACSONY
TÖMEGE AZONNAL AZ ÚTHOZ VALÓ KÖZELSÉG ÉRZETÉT ADJA ÁT.
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FEJLETT CSATLAKOZTATÁSI
LEHETŐSÉGEK

A 7” Alpine multimédia rendszer zökkenőmentes
csatlakozási lehetőséget kínál. Keresse meg és
szabja személyre kedvenc widgetjeit az
érintőképernyőn, és élvezze az Android Auto™
és az Apple CarPlay™ szolgáltatást.
A továbbfejlesztett csatlakoztathatóságnak
köszönhetően azonnal hozzáférhet az új
automatikus szolgáltatásokhoz, mint például a
térkép- és rendszerfrissítésekhez (OTA), vagy
a valós idejű üzemanyagárakhoz.
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Az Alpine Telemetrics valós idejű hozzáférést
biztosít a jármű műszaki adataihoz, amelyeket
a gépjármű érzékelőin (nyomás, hőmérséklet,
motor sebesség, kormányszög stb.), és a
digitális grafikonokon keresztül mutat be.
Ezenkívül a beépített kronográf lehetővé teszi a
köridők és a teljesítmény mérését.
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LÉPJEN BE
AZ ÖN ÁLTAL
VÁLASZTOTT
ALPINE
UNIVERZUMBA
ÉS HOZZA
LÉTRE SAJÁT
ÉLMÉNYEIT.
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DRÁMAI
SPORTOSSÁG
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A 300 LÓERŐS, SPECIÁLISAN TERVEZETT AERODINAMIKÁVAL
RENDELKEZŐ A110 S A NYERS ENERGIA, TELE INTENZÍV ÉRZELMEKKEL.
IZGALMAKAT NYÚJT, BÁRHOVÁ IS MEGY, A PÁLYÁTÓL AZ UTAKIG.
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KÖRIDŐ
MAXIMALIZÁLÁSA

SABELT®
VERSENYÜLÉSEK

Az Alpine, könnyűszerkezetes építési elveihez
hűen a Sabelt® versenyülések súlya egyenként
mindössze 13,1 kg. Dinamica ⁄ Bőr kárpitozással,
narancssárga varrással, valamint narancssárga
biztonsági övekkel vannak díszítve, amelyek
kihozzák a mindannyiunkban rejlő versenyzőt.
A vadonatúj, opcionális „Dinamica csomag”
a kormánykerék, tető, középkonzol és műszerfal
borítását is magában foglalja.

Az A110 S a karbon aerodinamikai
csomaggal együtt egy karbon első lamellával
és egy karbon hátsó spoilerrel rendelkezik,
növelve az autó áramvonalasságát.
Jobb stabilitásának és aerodinamikájának
köszönhetően 275 km ⁄ h maximális
sebességet ér el a pályán.
Az A110 S exkluzivitásaként, a kéttónusú
fényezés az Orange Feu (Izzó homoktövis)
karosszériafestést és a mélyfekete tetőt
ötvözi, kiemelve e változat sportosságát.

18” FEKETE GYÉMÁNT
KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK
Az A110 S fekete színű, gyémántcsiszolt, az
autó sportos karakterét felfedő A110 S
18”-os „GT Race” könnyűfém felnik kizárólag
ehhez a modellhez tartoznak. Az opcionális
Michelin® Pilot Sport CUP 2 gumiabroncsok
növelik a vezetési élményt a versenypályán.
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GRAND TOURISME
AZ ALPINE-TÓL
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AZ A110 GT AZ ELEGANCIA ÉS A TELJESÍTMÉNY TÖKÉLETES EGYVELEGE.
EGY NAGYSZERŰ TÚRAAUTÓ, AMELY IZGALMAS KIRÁNDULÁSOKAT ÍGÉR,
KIFINOMULT KÉNYELEMMEL.
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EGYEDÜLÁLLÓ
AKUSZTIKAI ÉLMÉNY

KIRÁNDULJON
KÉNYELMESEN

A fekete vagy barna bőrrel borított, 6 irányban
állítható Comfort ülések kihangsúlyozzák az
A110 GT belső kifinomultság. Kiváló oldaltartást
kombinálnak kivételes kényelemmel a hosszú utak
során is minden egyes utas számára a 300 lóerős
Grand Tourisme fedélzetén.

A négy hangszórós Focal® hangrendszer
tartalmazza a szabadalmaztatott Flex membrános
technológiát, amely segít minimálisra csökkenteni
az autó súlyát, miközben éles és kiváló
hangminőséget biztosít.
A zene szerelmesei tovább bővíthetik a rendszert
a Focal® Premium beépített mélynyomóval.

GRAND TOURISME
SZELLEM
Az A110 GT Grand Tourisme szellemisége
az egész karosszérián visszaköszön, az
egyedi kék féknyergekkel, a GT logóval az
autó hátulján valamint egy sportkipufogó
rendszerrel, amely a 300 lóerős motor
izgalmas hangját sugározza.
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VALÓDI
IZGALOM
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AZ A110 AZ ALPINE ÖRÖKSÉG MEGTESTESÍTŐJE.
KIVÉTELES MOZGÉKONYSÁGGAL JÁTSZIK AZ UTAKON,
A SZERPENTINEK VALÓDI ÉLVEZETÉT NYÚJTJA.
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KOMFORT
CSOMAG

SABELT® SPORT
KAGYLÓÜLÉSEK

A Sabelt® sportülések maximális tartást
nyújtanak, miközben hozzájárulnak az A110
extrém alacsony tömegéhez.
A hosszú utazások és a mindennapi
használat során is kényelmet biztosítanak.

Az opcionális „Komfort csomag” az A110 még
élvezetesebb használatát nyújta a mindennapokban.
6 irányban állítható fűthető Sabelt® Comfort ülések,
alumínium pedálborítás, első és hátsó parkolóradarok,
tolatókamera és Focal® hangrendszer.

AZ IGAZI
IZGALOM

Az A110-et a karosszérián található
finom dizájnelemek különböztetik
meg, mint például az új A110 logó az
autó hátulján. Az Alpine kék szín az
autó őszinte hitelességét mutatja.
A 252 lóerős középmotorjával
mozgékonyságot és sokoldalúságot
nyújt minden úton.
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SZÍNEK

Blanc Glacier
(Jégfehér)

Noir Profond
(Mélyfekete)

Bleu Abysse
(Mélykék)

Gris Tonnerre mat
(Matt Viharszürke)
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KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

Blanc Irisé
(Gyöngyházfehér)
17” tízküllős
könnyűfém keréktárcsák

18” sötétszürke gyémánt
ac könnyűfém keréktárcsák
„Sérac”

18” fekte gyémánt
y
„Légende” könnyűfém
keréktárcsák

18” kovácsolt
„Fuchs” könnyűfém keréktárcsák

szürke kovácsol
lt
18” viharszürke
kovácsolt
„Fuchs” könnyűfém keréktárcsák

18” fekete
„GT Race” könnyűfém keréktárcsák

18” fekete gyémánt
„GT Race” könnyűfém keréktárcsák

18” fekete gyémánt
„Grand Prix” könnyűfém keréktárcsák

Bleu Alpine
(Alpine kék)

Gris Tonnerre
(Viharszürke)

Orange Feu
(Izzó homoktövis)
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MŰSZAKI ADATOK

MOTOR TELJESÍTMÉNYE
A110

A110 GT

A110 S
380

MOTOR

360

Hengerek száma

4

Szelepek száma hengerenként

4

180
320

185 kW (252 LE) 6 000 ford./percnél

221 kW (300 LE) 6 300 ford./percnél

320 Nm 2 000 és 4 800 ford./perc között

340 Nm 2 400 és 6 000 ford./perc között

Üzemanyag

Nyomaték (Nm)

Hátsókerék-meghajtás
7 sebességes duplakuplungos automata sebességváltó

KAROSSZÉRIA
Karosszéria

140

Kettős keresztlengőkaros felfüggesztés / Hidraulikus kompressziós ütközők

240
100

220

80

180

Coupé (Farközép-motor)

Fordulókör járdák között

120

200

Alumínium alváz (96%)

Karosszériatípus

Fékek

280
260

Erőátviteli rendszer típusa

Első/hátsó tengely

160

Benzin

ERŐÁTVITELI RENDSZER

Sebességváltó típusa

300

60

160
40

11,4 m
140

Fix alumínium 4 dugattyús féknyergek elöl, fix egydugattyús féknyergek hátul

20

120

Első féktárcsa átmérője

296 (mm)

320 (mm)

Hátsó féktárcsa átmérője

296 (mm)

320 (mm)

Első gumiabroncsok

205/45 R17

205/40 R18

215/40 R18

Hátsó gumiabroncsok

235/45 R17

235/40 R18

245/40 R18

100

0
0

1 102 kg-1 140kg

Maximális megengedett tömeg
(terhelt)

1 119 kg-1 140 kg

1 109 kg-1 140 kg

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Nyomaték (185 kW⁄252 LE)

Nyomaték (221 kW⁄300 LE)

Teljesítmény (185 kW⁄252 LR)

Teljesítmény (221 kW⁄300 LE)

1 360 kg

MÉRETEK

TELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség

1000

Motor fordulatszáma (fordulat/perc)

SÚLY
Menetkész tömeg (min-max)

Teljesítmény (kW)

Maximális nyomaték

200

340

1,798 cm3

Lökettérfogat
Maximális motorteljesítmény

220

250 km/óra

250 km/óra

260 / 275* km/óra

Gyorsulás 0-100 km/h

4,5 mp

4,2 mp

4,2 mp

Gyorsulás 0-1000 méter

23,2 mp

22,4 mp

22,4 mp

1252 mm

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS(1)
Homologizációs eljárás

911 mm

WLTP

Üzemanyagtartály kapacitása

1798 mm

850 mm

1980 mm

4181 mm

45 l

C02-kibocsátás**

152-158 g/km

153-160 g/km

153-160 g/km

Üzemanyag fogyasztás**

6,7-7 l/100 km

6,8-7 l/100 km

6,8-7 l/100 km

* „karbon aerodinamikai csomag” opcióval
** jóváhagyásra váró ideiglenes adatok
(1) A feltüntetett WLTP mérési értékek összehasonlíthatósági célokat szolgálnak; csak az azonos műszaki eljárásokkal vizsgált járművekkel hasonlítsa össze az értékeket.
A tényleges, valós vezetési eredmények eltérhetnek olyan tényezők függvényében, mint például az időjárási körülmények, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a
nyilvántartásba vétel után ﬁzetett tartozékok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag fogyasztási és CO2 ﬁzikai értékek meghatározásához használnak, azonban 2020
áprilisáig a CO2 ﬁzikai értékek a kimenő (NEDC) tesztcikluson alapulnak, amelyet a gépjárműadó kiszámításához használnak az első nyilvántartásba vételkor. A kiválasztott
opciókra vonatkozó WLTP mérési eredményekért kérjük, forduljon az Alpine Márkakereskedéséhez. A Renault UK Limited t/a Alpine nem nyújt adótanácsadást, és azt
javasolja, hogy minden cégautó-vezető konzultáljon saját könyvelőjével saját adóügyi helyzetével kapcsolatban.
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2420 mm

SÚLYELOSZTÁS

Súlypont

44%

56%
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FELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK
BIZTONSÁG ÉS VEZETÉS

A110

A110 GT

A110 S

BIZTONSÁG

Lapos alváz

Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)

Kompakt alumínium féknyergek,
integrált rögzítőfékkel

Vezető- és utasoldali frontlégzsák

A110

A110 GT

–

–

A110 S

Sebességváltás optimális idejének jelzése

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés

Michelin® Pilot Sport CUP 2 gumiabroncsok

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

Michelin® Pilot Sport 4 gumiabroncsok

Vészfékasszisztens

Tempomat sebességszabályozó
és -korlátozó funkcióval

Manuálisan kikapcsolható légzsák
Egyedi motorkalibráció három vezetési
üzemmóddal (Normal / Sport / Track)

Follow Me Home hazakísérő fény

Standard első és hátsó féktárcsák
(296 mm átmérőjű)

Deaktiválható menetstabilizáló rendszer

–

–

Nagy teljesítményű első és hátsó Brembo®
féktárcsák (320 mm átmérőjű)

Gumiabroncs javító készlet: kompresszor és patron
Harmadik féklámpa

Kettős keresztlengőkaros felfüggesztés elöl és hátul

Riasztó előkészítés
Aktív sportkipufogó rendszer
Direkt keréknyomás-ellenőrző rendszer
VEZETÉS
Hátsó parkolóradarok

–

KIALAKÍTÁS

Első és hátsó parkolóradarok

–

KÜLSŐ KIALAKÍTÁS

Parkolás csomag:
Első és hátsó parkolóradarok + tolatókamera

4 LED-es első fényszóró

Automata ablaktörlők

Krómozott fényszórók

Automata fényszórók

Fekete fényszórók

7 sebességes duplakuplungos automata sebességváltó

Hátsó diffúzor

-

Alpine alváz
Sport futómű megerősített stabilizátorral, speciális
lengéscsillapító és ESC beállításokkal
Sebességváltó a középkonzolon
Fix alumínium 4 dugattyús féknyergek elöl,
fix egydugattyús féknyergek hátul

–

–

Karbon-Karbon-Narancssárga zászló a C oszlopon
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A110 GT

A110 S

–
–

–

–

–

–

–

Francia zászló a C oszlopon
Alpine kék Brembo® féknyergek
Szürke Brembo® féknyergek
Narancssárga Brembo® féknyergek

Szériafelszereltség /

A110

Opcióként érhető el / – Nem érhető el
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FELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK
A110

A110 GT

A110 S

Hátsó LED lámpák dinamikus irányjelzőkkel

A110

A110 GT

–

A110 S

BELSŐ

–

17” tízküllős könnyűfém keréktárcsák

–

Fekete biztonsági öv

18” kovácsolt „Fuchs” könnyűfém keréktárcsák

Narancssárga biztonsági öv

–

18” viharszürke kovácsolt
„Fuchs” könnyűfém keréktárcsák

Fekete Dinamica tetőkárpit

–

18” fekete gyémánt „Grand Prix”
könnyűfém keréktárcsák

–

Fekete szövet tetőkárpit

18” fekete „GT Race”
könnyűfém keréktárcsák

–

–

Dinamica csomag: Fekete Dinamica kormánykerék-,
tető-, középkonzol- és műszerfal borítás

–

18” fekete gyémánt „GT Race”
könnyűfém keréktárcsák

–

–

Karbon-Karbon-Narancssárga zászló
az ajtók belső panelján

–

18” fekte gyémánt „Légende”
könnyűfém keréktárcsák

–

–

–

Francia zászló az ajtók belső panelján

18” sötétszürke gyémánt „Sérac”
könnyűfém keréktárcsák

–

Fekete bőr belső harmónia

Króm Alpine logó az oldalsó karosszériaelemeken

–

Barna bőr belső harmónia

–

–

Fényes karbonbetétek

–

–

Fekete Alpine logó az oldalsó karosszériaelemeken

-

–
–

Króm Alpine monogram az első és hátsó lökhárítókon
Fekete Alpine monogram
az első és hátsó lökhárítókon

–

–

Karbon aerodinamikai csomag:
Karbon első és hátsó spoiler

–

–

Króm középső kipufogó

–

–

Matt karbonbetétek
Alpine kék színű Alpine logó a kormánykerék közepén
Fekete színű Alpine logó a kormánykerék közepén
Alumínium váltófülek a kormányoszlopon

Blanc Glacier (Jégfehér)

Alumínium pedálborítás

Blanc Irisé (Gyöngyházfehér)

–

Standard pedálok

Bleu Abysse (Mélykék)
Alumínium borítású lábtartó a vezető számára
Bleu Alpine (Alpine kék)
Alumínium borítású lábtartó az utas számára

–

Gris Tonnerre (Viharszürke)
Rozsdamentes acél küszöbök
Gris Tonnerre mat (matt Viharszürke)

–
Megvilágított küszöbök

Noir Profond (Mélyfekete)

–

Fényes karbon tető

Szériafelszereltség /
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–

Sabelt® kagylóülések bőr és Dinamica kárpitozással

Orange Feu (Izzó homoktövis)

Sabelt® kagylóülések Dinamica kárpitozással

–

6 irányban állítható Sabelt® Comfort ülések

–

–
–

Opcióként érhető el / – Nem érhető el
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FELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK
A110

A110 GT

A110 S

Alpine kék varrás*

*

A110 GT

A110 S

Impulzív elektromos ablakemelők
Tároló csomag:
Rögzítőháló az utasülés mögött + tárolódoboz

Szürke varrás
Narancssárga varrás

A110

–

–

Tükör csomag: Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök és elektrokróm belső visszapillantó tükör

Szőnyeg Alpine logóval
Állítható kormánykerék

–

Bőr kormánykerék

Belső visszapillantó tükör
Dinamica és bőr kormánykerék

–

–
Elektromosan állítható és fűthető
külső visszapillantó tükrök
6 irányban állítható fűthető Sabelt® Comfort ülések

ATELIER ALPINE – SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHETŐSÉGEK

Komfort csomag: 6 irányban állítható fűthető Sabelt®
Comfort ülések, alumínium pedálborítás, első és hátsó
parkolóradarok, tolatókamera és Focal® hangrendszer.

Brembo® féknyergek: Ezüstszürke / Élénk arany /
Lángvörös / Versenysárga
18” könnyűfém keréktárcsák – GT Race: Fényes fehér /
Fényes fekete / Élénk arany

–

18” könnyűfém keréktárcsák – Légende: Fényes fehér /
Fényes fekete / Élénk arany

–

–

–

–

–

A110 GT

A110 S

–

18” könnyűfém keréktárcsák – Sérac: Fényes fehér /
Fényes fekete / Élénk arany

–

MULTIMÉDIA

–

Alpine Telemetrics

Egyedi fényezés:
22 szín az Alpine saját történelméből
Kéttónusú fényezés:
Orange Feu (Izzó homoktövis) + Mélyfekete tető

–

**

2 db USB csatlakozó

–

Standard hangrendszer

–

Focal® hangrendszer

KÉNYELEM ÉS MULTIMÉDIA

A110

A110 GT

A110 S

KÉNYELEM

Focal® Premium hangrendszer

–

7” Alpine multimédia rendszer érintőképernyővel:
navigáció, Android Auto™ és Apple Carplay™, Bluetooth®
kompatibilitás, kapcsolódó szolgáltatások, USB- és Jack
csatlakozók.

Automata Alpine Kártya
Automata klímaberendezés
100 literes hátsó csomagtartó

GARANCIA

A110

96 literes első csomagtartó
3 év / 100 000 kilométer (az első 2 év során kilométer
korlátozás nélkül, majd további 1 év, amely a teljes
futásteljesítményre korlátozódik. 100 000 kilométer)

AquaBlade® ablaktörlők
Fűthető hátsó szélvédő

Szériafelszereltség /
Opcióként érhető el / – Nem érhető el
* Az Alpine kék varrás a sportülésekhez nem érhető el.
** Csak komfort csomaggal érhető el.
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–

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye.
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye
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ATELIER ALPINE
SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHETŐSÉGEK

A L P I N E A 110
M ÉG J O B B A N K I F E J E Z H E T I
SA JÁT S Z E M É LY I S ÉG É T

Az Alpine A110 vezetése
egyedülálló élmény.
Az Atelier Alpine a következőket
nyújtja Önnek, hogy az igazán
egyedi vezetési élményt
személyre szabva alakítsa ki.

Az Atelier Alpine program biztosítja, hogy minden új A110 olyan
egyedi legyen, mint Ön. Opciók széles választéka segítségével
személyiségének kifejezésével állíthatja össze saját Alpine A110
modelljét. Az Alpine saját történelméből merítve 22 vadonatúj
karosszériaszín közül választhat, amelyekhez exkluzív kivitelű
könnyűfém keréktárcsák és féknyergek párosíthatók.
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Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében,
miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről
a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak az Alpine márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, opció vagy
tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés
vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault
előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A110 vegyes fogyasztás (l/100km): 6,7 – 6,9; CO2-kibocsátás (g/km): 152-157 Az üzemanyag fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a
Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag fogyasztási
és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges
fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és
megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató
jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel hazánk első Alpine Márkakereskedését! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az
adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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