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الســــائـــق هــــو األســـــاس  
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 D R I V E R  AT  T H E  C E N T E R

A  N E W  E R A
A  N E W  PA R A D I G M
A  N E W  A L F A  R O M E O

عصر جديد
نقلة نوعية جديدة
ألفا روميو الجديدة

Alfa Romeo has always taken a unique, and totally original approach to designing its automobiles. It is the point 
of convergence between design, and passion; between a love for the most cutting-edge technology, and a strong 
instinct to inspire emotions. Today, Alfa Romeo is writing a new chapter in its history, introducing a future where, 
once again, the driver is at the center of the design. Here is the new Alfa Romeo Giulia.

تعتمــد ألفــا روميــو دائمــً علــى منهــج فريــد وأصلــي بالكامــل فــي تصميــم ســياراتها: إنــه نقطــة االلتقــاء بيــن 
التصميــم والشــغف، بيــن أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا والغريــزة القويــة الســتلهام المشــاعر. ألفــا 
روميــو اليــوم تكتــب فصــًا جديــدًا فــي تاريخهــا، ســابقًة عصرهــا حيــث مــرة جديــدة يكــون الســائق هــو األســاس 

فــي التصميــم. هــا هــي ألفــا روميــو جوليــا الجديــدة.

الســــائـــق هــــو األســـــاس  
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Simplicity, formal balance, and harmonious surfaces, combined with a unique, and 
unmistakable appearance represented by the trilobe is the Alfa Romeo style. The Giulia 
embodies that style. Beautiful, and functional, with balanced weight distribution,
rear-wheel drive, and mechanics between the two axes, all the Giulia’s power is transferred 
to the road; with surfaces defined by light, and a profile of power, and motion.

البســاطة، التــوازن والمســطحات المتناســقة. مظهــر فريــد خــال مــن الشــوائب يتمّثــل 
بــوردة الثــاث ورقــات. هــذا هــو أســلوب ألفــا روميــو. وجوليــا تجّســد هــذا األســلوب. 
الجمــال والعمانيــة: مــع توزيــع الــوزن المتــوازن والقيــادة بالدفــع الخلفــي، المحــرك 
والتجهيــزات الميكانيكيــة بيــن محوريــن، يتــم تحويــل كل قوتهــا إلــى الطريق. يظهر 

ملمــس جوليــا تحــت الضــوء. تكمــن شــخصيتها فــي القــوة والحركــة.   

C H A N G E 
T H E  H O R I Z O N

W I T H  A  N E W 
P E R S P E C T I V E

غـّيــر نظــرتــك 
إلــى األفـــــق 

بمنظـــور جـديــد

تصميم ينبض بالمشاعر  
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 E M O T I O N A L  D E S I G N 
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The Giulia’s interior is built around the driver; but all passengers travel 
in comfort, and safety. Simple, and essential, the Giulia puts the driver 
at the exact center of the action. A single, invisible man-machine line 
gives full command and control of the information. The interior of the 
Giulia is striking for its combination of materials. Surfaces in real wood, 
natural walnut or grey techno-oak, brushed aluminum, leather with a 
nappa finish, technical fabrics; all materials are selected to be in full 
harmony with the personality of the Giulia, and the crafted finish only 
Italian Style can provide. Form, function, and beauty are inseparable.
An intense experience aimed at all the senses.

 
O R G A N I C
C O M F O R T

راحــــــة
طـبيـعـيـــة

تم تصميم مقصورة جوليا حول السائق ألنه األساس، مع االهتمام براحة جميع 
الركاب وسامتهم خال التنقل. بكل بساطة وبشكل أساسي، تضع السائق 
في قلب الحدث. مركز واحد غير مرئي، متناغم مع اإلنسان، يقّدم كل القيادة 
والسيطرة بالمعلومات. مقصورة جوليا تلفت النظر بفضل مزيجها الرائع من 
المواد: لمسات من الخشب الحقيقي وخشب الجوز الطبيعي وخشب البلوط 

االصطناعي الرمادي. األلومينيوم المصقول. جلد مع لمسات نابا. األقمشة 
االصطناعية. يتم اختيار كل المواد بتناسق تام مع شخصية جوليا واللمسات 

النهائية المنحوتة، ألن هذا هو ما ينفرد به األسلوب اإليطالي فقط. الشكل 
والوظيفة والجمال، ال انفصال بينهم. والتجربة القّيمة تستهدف كل الحواس.

مميـزات داخـليـة رائـعة  
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 B E S P O K E  I N T E R I O R S
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C02 emissions 99 g/km
Advanced Efficiency version

انبعاثات العادم ٩٩ غ/كم
إصدار الفعالية المتقدمة

القوة الديناميكية  



2.0 TURBO PETROL
FROM 200 HP TO 280 HP

Every detail of the Alfa Romeo Giulia was designed to achieve the 
best performance - including efficiency. 
The engine - which is turbo-charged, and made entirely from 
aluminium - offers an unprecedented balance of power, and 
environmental friendliness. Both available engines - the 2.0 Turbo 
Petrol 200 hp with RWD system combined with 8-speed automatic 
transmission,  and the 280 hp with new Q4 AWD system 8-speed 
automatic transmission - offer a super sporty feeling for every drive.   

H I G H
P E R F O R M A N C E
M I N D S E T

13

ذكــــــاء
عـــــالــــــي األداء 

لقد تم تصميم كل تفصيل في ألفا روميو جوليا لتحقيق أفضل أداء 
وكفاءة. 

المحركات المزودة بتوربو - تشارجر ومصنوعة بالكامل من 
األلومينيوم توفر توازنً غير مسبوق بين القوة والحفاظ على البيئة. 

تأتي بمحركين: محرك توربيني بترول سعة ٢,٠ لتر وقوة ٢٠٠ حصانً مع 
نظام الدفع الخلفي يلتقي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات، 
ومحرك بقوة ٢٨٠ حصانً مع نظام الدفع بجميع العجات Q4 الجديد 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات. يوفر هذان المحركان شعورًا 

رياضيا فائقً.

محرك توربيني بترول سعة ٢،٠ لتر
من قوة ٢٠٠ حصانًا إلى قوة ٢٨٠ حصانًا

 DY N A M I C  P O W E R
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T U R N  YO U R  T R I P 
I N TO  A  J O U R N E Y

حـــّول قـيـادتـــــك
إلــــى رحــــلـــــة

التمس التكنولووجيا  
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The new Alfa™ DNA lets the Giulia vary the dynamic responses, and 
customizes them according to your driving style, and travel conditions. 
Dynamic: Favors performance, and responsiveness, with a more accurate 
steering response, enhanced braking, as well as electronic control systems 
that leave space for the enjoyment of a sporty drive.  
Natural: Ideal for both city streets and highways, its dynamic behavior is 
geared for complete comfort, and efficiency.  
Advanced Efficiency: A new mode allowing you to maximize energy savings, 
and minimize emission levels.

The Alfa™ DNA also interacts with the Alfa™ Active Suspension (if available) 
by allowing the shock absorbers to adapt to your desired driving style - 
becoming more rigid for a sporty ride, or softer for a more comfortable 
drive.

يتيح ألفا™ DNA الجديد لجوليا أن تقوم بتغيير وضعيات االستجابات 
الديناميكية للقيادة وبالتالي تخصيصها حسب أسلوبك في القيادة وظروف 

الطريق والتنقل.
الوضعية الديناميكية: في خدمة األداء واالستجابة. استجابة التوجيه أكثر 

دقة. الكبح أكثر استجابًة أما أنظمة التحكم اإللكترونية فتوّفر أيضً متعة 
القيادة الرياضية.

الوضعية الطبيعية: مثالية لكل من شوارع المدينة والطرقات السريعة. 
سلوك ديناميكي لتوفير الراحة والفعالية.

وضعية الفعالية المتقدمة: وضعية جديدة تسمح لك برفع مستوى التوفير 
في الطاقة وتقليل مستويات االنبعاثات.

يتفاعل ألفا™ DNA مع نظام التعليق ألفا™ النشط )إذا توّفر(: تتكّيف 
ممتصات الصدمات حسب أسلوب القيادة المطلوب، وتصبح أكثر صابة في 

القيادة الرياضية، أو أسلس، لمزيد من الراحة أثناء القيادة.

 T O U C H  T E C H N O LO G Y



O P T I M A L  W E I G H T  D I S T R I B U T I O N
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      50  
50 

Drag coefficient*

0,23 Cx

Maximum attention to detail in every design feature gives the Giulia its perfect balance. 
In fact, the rear-drive combined with the longitudinal front position of the aluminum engine, 
and the carbon fiber transmission shaft ensure optimal weight distribution along the frame.

االهتمام األقصى بالتفاصيل في كل ميزة من التصميم يعطي السيارة توازنها المثالي. في 
الواقع، التقاء الدفع الخلفي مع الموقع األمامي الطولي للمحرك من األلومينيوم وعمود ناقل 

الحركة من كربون الفايبر يضمن التوزيع المثالي للوزن على طول اإلطار.

الـتــــــوزيــــــع الــمــثـــالــــي لــلــــــوزن  

نسبة المقاومة
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B A L A N C E  H A S 

N O  C O M P R O M I S E S
توازن با مساومات

The Giulia reaches a Cd equal to 0.23* confirming its great commitment to aerodynamic development, as well 
as the constant, and exhaustive work conducted in the wind tunnel. This research made it possible to develop, 
and adopt the most advanced technical solutions; in particular, the streamlined base design that improves the 
airflow under the car, and the aerodynamic flow management at the rear, helping to reduce turbulence, and 
improving dynamic efficiency. 

يبلغ معامل السحب في جوليا ما يعادل ٠,٢٣*. هذا يؤّكد االلتزام الكبير بالتطور الهوائي الديناميكي، وبالمستوى 
المتواصل والجهد المكثف في نفق الريح. جعل هذا البحث األمر ممكنً بالنسبة لتطوير وتكّيف الحلول التقنية األكثر 

تقدمً: بشكل خاص، التصميم االنسيابي للقاعدة الذي يحّسن تدفق الهواء تحت السيارة وإدارة التدفق الهوائي 
الديناميكي في الخلف يساعد في تخفيف االضطراب وبالتالي تحسين الكفاءة الديناميكية.



18

S E N S E  T H E 
A L F A  R O M E O G R I P
The return to rear-wheel drive, and precise and direct steering, perfectly 
sums up sportiness, and comfort for pure driving pleasure. 
Moreover, the 2.0 Turbo Petrol 280 hp engine is equipped with an 
innovative AWD system with Q4 technology, designed to manage the 
vehicle’s traction in real time, and guaranteeing the highest levels of 
performance, efficiency, and safety.  The Q4 AWD system consists of an 
active transfer case, as well as a front differential with a built-in
Next-Gen actuator, to efficiently and accurately distribute the torque 
among the wheels. The Q4 system combines all the advantages of AWD 
(stability, traction, and safety) with the responsiveness, and driving 
pleasure of RWD. 

Road holding is guaranteed by the Alfa™ Link suspension system - made 
entirely from aluminium - which ensures excellent dynamic behaviour, 
and unique handling. At the front, the new double-wishbone system with 
semi-virtual steering axles keeps the wheels perfectly perpendicular to 
the road, even on the most challenging bends;  while the rear Multilink 
system with four and a half links is the best combination for lateral grip, 
and comfort levels,  even on uneven road surfaces. Moreover, thanks to its 
compactness, it ensures maximum rear passenger room. 
 
The Alfa Active Suspension™ system dynamically adjusts the 
suspension’s response according to the driving conditions, and mode 
selected with Alfa™ DNA. This technology allows a softer shock absorber 
setting for a more comfortable ride, or a more rigid setting for more 
precise sporty driving.

أشعر بالتشبث
مع ألفا روميو

العودة إلى الدفع بالعجات الخلفية وإلى الدقة في التوجيه المباشر تلّخص 
تمامً األسلوب الرياضي والراحة لمتعة القيادة الحقيقية. وعاوة على ذلك، فإن 
المحرك األكثر قوة، بترول توربيني سعة ٢،٠ لتر وقوة ٢٨٠ حصانً، مجهز بنظام 

الدفع بجميع العجات المبتكر مع التكنولوجيا Q4 المصممة للتحكم بقدرة 
الجر للسيارة في الوقت الحقيقي، لضمان أعلى مستويات األداء والكفاءة 

والسامة. يتكون نظام الدفع بجميع العجات Q4 لعلبة نقل السرعة النشطة 
والتروس التفاضلي األمامي مع المحرك المدمج من الجيل التالي، قادر على 
المشاركة في عزم الدوران بين العجات بسرعة وبدقة. يجمع نظام Q4 كل 

مزايا الدفع بجميع العجات )الثبات، الجر والسامة( مع االستجابة ومتعة القيادة 
في نظام الدفع بالعجات الخلفية.

التشبث على الطريق مضمون من قبل نظام التعليق ألفا™ لينك، المصنوع 
بالكامل من األلومينيوم، والذي يضمن السلوك الديناميكي الممتاز والتشبث 
الفريد من نوعه: في الجزء األمامي، إن نظام مقصات التعليق المزدوج الجديد 

مع محور توجيه نصف ظاهري يحافظ على العجات مستوية بشكل عمودي 
تمامً مع الطريق، حتى على االنحناءات األكثر تحديً، بينما في الجزء الخلفي، 

فإن النظام المتعدد الوصات بأربع وصات ونصف هو أفضل مزيج بين 
التشبث األفقي ومستوى الراحة، حتى على أسطح الطرق غير المستوية.

عاوة على ذلك، وبفضل حجمه الصغير، فإنه يضمن أقصى مساحة للركاب في 
المقاعد الخلفية.

يعّدل نظام التعليق™ ألفا النشط بشكل حيوي استجابة التعليق وفقً 
لظروف القيادة والوضعية المختارة مع مؤشر ألفا™ DNA. تسمح هذه التقنية 

بتوفير ممتصات صدمات سلسة لمزيد من الراحة أثناء القيادة أو لمزيد من 
القوة للقيادة الرياضية األكثر دقة.

قــــد بــحـمـــاس  
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Turning circle

10,8 m

١٠,٨ م
قــطـــر الــــدائـــــــرة

 D R I V I N G  E X C I T E M E N T
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N AT U R A L LY  E N G I N E E R E D 
F O R  M I N I M U M  W E I G H T

مصممة بشكل طبيعي للوزن الخفيف
خــــفـيـفـــة  
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The new Giulia is designed to provide an excellent power to weight ratio thanks to the 
extensive use of ultra-light materials. With carbon fiber for the driveshaft, and aluminum 
for the hood, doors, engine, suspension, and brake calipers, each choice translates to 
greater efficiency, and better driving dynamics for a considerable reduction in fuel 
consumption, and emissions.

Aluminium Parts
in the front suspension

من المكونات من األلومينيوم 
في التعليق الخلفي

من المكونات من األلومينيوم 
في التعليق األمامي

Aluminium Parts
in the rear suspension

80% 

٪٤٥
٪٨٠

45% 

تّم تصميم جوليا الجديدة لتوفير القوة الفائقة مقارنًة بالوزن وذلك بفضل 
االستخدام المكثف للمواد الخفيفة جدًا، كألياف الكربون في مقابض الدفع 

واأللومينيوم للغطاء، األبواب، المحرك، التعليق ومكابس الفرامل. تترجم هذه 
الخيارات إلى أكبر فعالية وأفضل ديناميكيات القيادة بهدف تقليل ملحوظ 

في استهاك الوقود واالنبعاثات.

 S O L I D  L I G H T N E S S
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The Giulia’s safety systems employ today’s most advanced technology to support intuitive 

driving with different levels of intervention - helping prevent risks, and hazardous situations.

Forward Collision Warning (FCW) with Autonomous Emergency Brake (AEB). This device 

warns the driver of a potential head-on collision using acoustic, and visual signals that 

activate the braking system.

   

Integrated Brake System (IBS). The new Alfa Romeo Giulia is the first sedan in its segment 

to be equipped with this innovative electromechanical device, which combines the functions 

of the brake system with those of stability control. With the highly sensitive brake pedal, the 

system eliminates any vibration in the case of ABS braking. It responds both powerfully, and 

rapidly, with the ability to stop the car from 100 to 0 km/h in just 38.5 meters.

Lane Departure Warning (LDW). A video sensor installed on the windscreen recognizes road 

surface markings, and alerts the driver with both audio, and visual warnings if the driver fails 

to move out of the lane, or fails to use the turn signals.

Blind Spot Monitoring (BSM). The system continuously monitors the rear blind spots on both 

sides of the vehicle, using two radars set in the rear bumper.  Any potential risk is signaled with 

lights on the exterior mirrors, warning the driver of obstacles at the sides of the vehicle.  

Rear Cross-Path Detection. Monitoring the area behind the car during reversing maneuvers, 

this feature signals the approach of other vehicles at right angles to the car, and at speeds 

lower than 35 km/h.

أنظمة السامة في جوليا تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز القيادة بعدة 
مستويات مختلفة من التدخل، تفادي المخاطر والحاالت الخطرة.

نظام التحذير من االصطدام األمامي مع نظام مكابح الطوارئ المستقل. هذا الجهاز يحذر 
السائق من احتمال حدوث تصادم وجهً لوجه، وذلك باستخدام اإلشارات الصوتية والبصرية 

وتفعيل نظام الكبح. 

نظام المكابح المدمج. ألفا روميو جوليا الجديد هي أول سيارة سيدان في فئتها مجهزة بهذا 
الجهاز اإللكتروني المبتكر، الذي يجمع بين وظائف نظام المكابح مع التحكم بالثبات. بفضل 
وجود دواسة المكابح الحساسة للغاية، يلغي النظام أي اهتزاز مع نظام منع انغاق المكابح 

على العجات األربعة. يستجيب هذا النظام بقوة وبسرعة، ويمكن أن يوقف السيارة من سرعة 
١٠٠ - صفر كلم / ساعة في غضون ٣٨،٥ متر فقط.

نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار. جهاز استشعار الفيديو المثبت على الزجاج األمامي 
للسيارة يتعرف على عامات سطح الطريق وينّبه السائق بواسطة تحذيرات صوتية ومرئية، 

عندما يخرج السائق عن المسار ال إراديً أو لم يستخدم إشارات االنعطاف.

نظام مراقبة الزوايا العمياء. يراقب هذا النظام باستمرار النقاط العمياء الخلفية على جانبي 
السيارة، وذلك باستخدام اثنين من الرادارات في المصد الخلفي. وأي خطر محتمل يتم اإلشارة 

إليه بأضواء مثبتة على المرايا الخارجية، محذرًة السائق من العقبات على جانبي السيارة.

نظام مراقبة السيارات العابرة عند التراجع. نظام استكشاف السيارات العبارة عند التراجع 
يراقب المنطقة خلف السيارة أثناء الرجوع بالسيارة. يشير هذا النظام إلى اقتراب المركبات 

األخرى من السيارة وبسرعات أقل من ٣٥ كم / ساعة.

B O R N  I N T U I T I V E

 EuroNCAP ألفا روميو جوليا حصلت على ٥ نجوم
برصيد ٩٨٪ ما جعلها السيارة األكثر أمانً من أي وقت 

مضى لحماية البالغين. 
Alfa Romeo Giulia obtained 5 EuroNCAP stars with 

a score of 98%, establishing it as the safest car 
ever for adult protection.

سريعة البديهة
السالمة الفّعالة  
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ئ المســتقل 
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نـظ
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 مر
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ن

AUTONOM

OUS EMERGENCY BRAKE (AEB)

FORW
ARD COLLISION WARNING (FCW) 

INTEGRATED BRAKE SYSTEM (IBS)

LANE DEPARTURE WARNING (LDW) 

BLIND SPOT MONITORING (BSM)

REAR CROSS-PATH DETECTION

 A C T I V E  S A F E T Y
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Fabian Oefner

Black Hole, 2013

فابيان اوفنر
الثقب األسود، ٢٠١٣
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The perfection of the Sound Theatre by the optional Harman Kardon® sound system, exalts 
the sensations you feel behind the wheel of the Giulia. Boasting 900 W of power, 14 speakers 
(including subwoofer), a 12-channel amplifier, and Logic 7® technology, every drive delivers 
an exciting digital surround sound effect full of depth and detail. In the Giulia, sound almost 
becomes material.

مثالية الصوت المسرحي االختياري من هارمن كاردون® تحّفز األحاسيس والمشاعر وأنتم تقودون 
جوليا. قوة ٩٠٠ واط، ١٤ مكبرًا للصوت )بما فيها صبووفر(، مضخم صوت بـ١٢ قناة وتكنولوجيا 

لوجيك ٧®. إنه التأثير الرائع للصوت المحيطي الرقمي بكل أعماقه وتفاصيله. في جوليا، يصبح 
الصوت ملموسً.

T
H

E  G

R AV I T Y
ة الصوت

جاذبي

O
F  S

O U N D

التناغم بين اإلنسان واآللة   S T U N N I N G  A C O U S T I C S
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A  H U M A N - M A C H I N E 
S Y M B I O S I S

التناغـم بيـن 
اإلنـســـــان واآللــــة

معلومات ذكية   C L E V E R  I N F O TA I N M E N T
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البرتو دي فابيو
تيزيانا، ٢٠١٤
Alberto Di Fabio

Tiziana, 2014

The connection between the Giulia, and its driver has no boundaries thanks to the on-board 
technology, the next-generation infotainment system with Rotary Pad command, Alfa™ 
Connect 3D Nav with three-dimensional high-resolution maps, 8.8” central display, and 7” TFT 
screen (included in the on-board instruments).

العاقة بين جوليا وسائقها ال حدود لها. وذلك بفضل تكنولوجيتها: نظام المعلومات الترفيهية من 
الجيل التالي مع أوامر المنصة الدوارة، راديو ألفا™ الماحي مع خرائط عالية الدقة ثاثية األبعاد، وشاشة 

العرض المركزية قياس ٨،٨ بوصة وشاشة TFT قياس ٧ بوصة المدمجة في لوحة العدادات. 
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 NAVI الماحة
استنادًا إلى نظام TomTom من الجيل األخير، يعتبر هذا النظام هو األمثل لاستخدام البسيط 

والسهل. تجعل قائمة الخيارات السياقية التفاعلية هذا النظام الدليل المثالي في كل رحلة، 
أما شاشة العرض المنظمة من المعلومات فتجعل كل شيء واضحً في لمحة بصر. 

NAVI
Based on the latest-generation TomTom platform, this system is optimised for simple, 
intuitive use. While the interactive contextual content makes this system the perfect 
guide on every trip, the thoughtfully structured display of information makes everything 
crystal clear at a simple glance.

MYCAR نظام
تم مراقبة حالة المركبة باستمرار. تم نقل المعلومات الحيوية في جميع األوقات، من البيانات 

التقنية إلى تلبية المتطلبات. تجمع الرسومات البيانية بين العناصر المسطحة والمجسمة 
الثاثية األبعاد لتسهيل االستخدام وللمساهمة في تقدير تجربة كاملة متكاملة في عالم ألفا 

روميو.

MYCAR
Vehicle status constantly monitors performance, and relays vital information at all times 
- from technical data, to servicing requirements. The graphics combine flat and three-
dimensional elements to facilitate use, and contribute to a gratifying, fully-immersive 
experience of the world of Alfa Romeo.

EFFICIENT DRIVE
Efficient Drive is a useful aid for any type of driver - from the newly qualified, to the 
most advanced. Intuitive graphics provide a qualitative analysis of driving style, and 
offers useful information, and tips for more efficient driving.

القيادة الرشيدة 
القيادة الرشيدة هي أداة مفيدة لمختلف السائقين مهما اختلف أسلوبهم في القيادة، من 

المبتدئين إلى األكثر خبرًة. توفر الرسومات البيانية األولية تحليًا نوعيً ألسلوب القيادة وتزّود 
السائق بمعلومات ونصائح لقيادة أكثر كفاءة وفعالية وتوفير.

8.8" Multimedia Infotainment System shown.

مركز الوسائط اإلعالمية الذكية  

في الصورة نظام متعدد الوسائط االعامية مع شاشة عرض قياس ٨,٨ بوصة.
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MEDIA ENTERTAINMENT
Maximize connectivity with a full range of devices. Using the USB/AUX/SD ports, and 
Bluetooth connection, you can listen to all your favourite music on board.
The graphics, and system logic are designed to make the steering-wheel-mounted 
controls, and Rotary Pad the perfect extensions for full control of all infotainment 
functions.

مركز الوسائط اإلعامية للترفيه
االتصال األقصى مع مجموعة كاملة من األجهزة. باستخدام منافذ USB / AUX / SD واالتصال 

عبر البلوتوث، يمكنك االستماع إلى كل أغانيك المفضلة.
الغرض من التصميم والرسومات البيانية جعل أزرار التحكم المدمجة في مقود التوجيه 

والمنصة الدوارة هي الملحقات المثالية للتحكم الكامل بكل وظائف المعلومات الترفيهية.

 I N T E L L I G E N T  M U LT I M E D I A
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عجات من األلومينيوم المسبوك قياس ١٧ إنش  •
مكابس الفرامل من األلومينيوم )اختيارية باأللوان   •

األحمر، األصفر واألسود(
مصابيح أمامية زينون )اختيارية(  •

LED مصابيح نهارية  •
مصابيح الضباب  •

LED مصابيح خلفية بتقنية  •
مخارج العادم من الكروم  •

حواف فتحات التهوية الداخلية بلون أسود  •
مقاعد مكسوة بقماش أسود  •

مقاعد أمامية قابلة للتعديل يدويً وفقً لـ٦ وضعيات  •
نظام مزودج وأوتوماتيكي للتحكم بالحرارة  •

زر التشغيل المدمج في مقود القيادة  •
مقود القيادة مكسو بالجلد  •

تثبيت السرعة / محدد السرعة  •
جهاز استشعار الظام  •
جهاز استشعار المطر  •

مكابح يدوية إلكترونية  •
نظام مكابح الطوارئ المستقل مع نظام تمييز المشاة  •

التشغيل واإليقاف  •
نظام التحذير من االصطدام األمامي  •

نظام الفرامل المدمج  •
عدة نفخ اإلطارات  •

نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار  •
لوحة قيادة ملونة TFT قياس ٧ بوصة  •

نظام التواصل ٦،٥ بوصة )راديو، إم بي ٣، وصلة إضافية،   •
بلوتوث، راديو بـ٨ مكبرات صوت، منصة دّوارة(

تتوفر جوليا بالمحرك التالي:
توربيني بترول سعة ٢،٠ لتر، قوة ٢٠٠ حصانً وناقل   •

حركة أوتوماتيكي

32

جـــوليــــا  

جــولــيــــا

Car shown with "Trofeo" white exterior paint with optional black brake calipers

تظهر السيارة بلون »تروفيو« أبيض خارجي، مع مكابس الفرامل بالون األسود االختيارية.



• 17" alloy wheels 
• Aluminium brake callipers (in optional red, yellow
 or black colours)
• Xenon headlights (optional)
• LED Daylight Running Lamps
• Fog lights 
• LED rear lights 
• Chrome exhaust tip 
• Black interior air vent bezels 
• Black cloth seats 
• Manual 6-way adjustable front seats 
• Automatic dual-zone climate control 
• Steering wheel mounted start button 
• Leather steering wheel 
• Cruise Control / Speed limiter 
• Dusk sensor 
• Rain sensor 
• Electric parking brake
•  Autonomous Emergency Brake (AEB)  

with pedestrian detection 
• Start & Stop 
• Forward Collision Warning (FCW) 
• Integrated Brake System (IBS) 
• Tyre inflation kit 
• Lane Departure Warning (LDW) 
• 7" TFT colour instrument cluster 
•  Connect 6.5'' (radio, MP3, aux-in, Bluetooth, 

8-speaker audio, and Rotary Pad)

The Giulia comes standard with: 
• 2.0 Turbo Petrol 200 hp AT

33

 G I U L I A

G I U L I A
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Black dashboard | Black leather seats (OPT)

جـــوليــــا  

لوحة القيادة بلون أسود – مقاعد مكسوة بالجلد األسود )اختيارية(
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Black dashboard | Black cloth seats

 G I U L I A

لوحة القيادة بلون أسود - مقاعد من القماش األسود



جـــوليــــا  

Image for illustrative purposes only.

الصورة الظاهرة لغرض التوضيح فقط.
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A D D S  T O  G I U L I A

• 18" alloy wheels 
• Leather and cloth seats  

(in 3 colour variants)
• Two-tone dashboard and door panels
• Aluminium door sills
• 8.8" Colour Display with 3D Navigation
• Rear view camera
• Xenon lights (optional)
• Panoramic roof (optional in some markets)

Giulia Super trim is available with:
• 2.0 Turbo Petrol 200 hp AT

باإلضافة إلى جوليا
عجــات مــن األلومينيوم المســبوك قياس ١٨ إنش  •

مقاعد مكسوة بالقماش والجلد  •
)في ٣ ألوان مختلفة(  

لوحة القيادة وألواح األبواب بلونين  •
عتبات الباب من األلومينيوم  •

شاشة عرض ملونة قياس ٨،٨ بوصة مع نظام تحديد   •
المواقع العالمي الثاثي األبعاد 

كاميرة للرؤية الخلفية  •
مصابيح  زينون   •

فتحة سقف بانورامية )اختيارية في بعض األسواق(  •

متوفر بالمحرك التالي:
محــرك توربينــي بتــرول ســعة ٢،٠ لتر، قوة ٢٠٠ حصانً   •

وناقــل حركة أوتوماتيكي

 G I U L I A  S U P E R

جـــوليــــا سـوبـر  

G I U L I A  S U P E R

جــولـيـــا ســــوبـــــر 

Car shown with "Montecarlo" blue exterior paint with optional black brake calipers.

تظهر السيارة بلون أزرق »مونتيكارلو« خارجي، مع مكابس الفرامل بالون األسود االختيارية. 



37



38Black leather seats (OPT)

Tobacco leather seats (OPT)

Optional red leather seats

جـــوليــــا سـوبـر  

مقاعد مكسوة بجلد توباكو )اختيارية(

مقاعد مكسوة بجلد أحمر اختيارية مقاعد مكسوة بجلد أسود )اختيارية(



39 Red leather and cloth seats

Tobacco leather and cloth seats

Black leather and cloth seats

 G I U L I A  S U P E R

مقاعد مكسوة بالقماش وجلد توباكو

مقاعد مكسوة بالجلد والقماش األسود مقاعد مكسوة بالقماش والجلد األحمر



جـــوليــــا سـوبـر  
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مثل جوليا سوبر، باإلضافة إلى:

مقاعد رياضية مكسوة بالجلد )متوفرة بـ٣ ألوان   •
اختيارية(

مقاعد قابلة للتدفئة مع تعديل إلكتروني لـ٦ وضعيات  •
مقود قيادة رياضي مكسو بالجلد وقابل للتدفئة  •

لمسات من األلومينيوم في لوحة القيادة، ممر مركزي   •
وألواح األبواب

دواسات رياضية ومسند القدمين من األلومينيوم  •
لوحة قيادة ملونة TFT قياس ٧ بوصة  •

شاشة عرض ملونة قياس ٨،٨ بوصة مع نظام تحديد   •
المواقع العالمي ثاثي األبعاد

مصدات أمامية وخلفية رياضية  •
عجات توربين من األلومينيوم المسبوك قياس ١٨ إنش  •

إطارات تعمل بالهواء المضغوط  •
مصابيح أمامية بي-زينون ٢٥ واط  •

فتحات جانبية سوداء المعة  •
مرايا قابلة للطي آليً  •

مكابح عالية األداء  •
مكابس الفرامل ملونة )بلون أسود، تتوفر اختياريً   •

باللون األحمر أو األصفر(
مخارج العادم مزدوجة من الكروم  •

مقعد خلفي قابل للطي ٤٠/٢٠/٤٠ مع مسند ذراع مدمج  •
فتحة سقف بانورامية  •

اصدار جوليا فيلوتشي متوفر بالمحرك التالي:
محرك توربيني بترول سعة ٢،٠ لتر، قوة ٢٨٠ حصانً وناقل   •

Q4 حركة أوتوماتيكي مع نظام الدفع

Car shown with "Misano Blue" exterior paint, with optional yellow brake calipers.

تظهر السيارة بلون »أزرق ميزانو« خارجي. مع مكابس الفرامل بالون األصفر االختيارية.

جوليا فيلوتشي  

جوليا فيلوتشي
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LIKE GIULIA SUPER, PLUS

• Leather sports seats 
 (available in 3 colour options)
• Heated seats with 6-way electric adjustment
• Heated leather sports steering wheel
•  Aluminium inserts on the dashboard, central tunnel, 

and door panels
• Aluminium sports pedal set and footrest
• 7" TFT instrument colour cluster
• 8.8" Colour Display with 3D Navigation
• Sport front and rear bumpers
• 18" Turbine alloy wheels
• Run flat tyres
• 25W Bi-Xenon headlamps
• Black gloss DLO
• Power folding mirrors 
• High performance brakes
• Coloured  brake calipers (in black colour, optional in 
 red and yellow)
• Twin chrome exhaust tip
• 40/20/40 folding rear seat with integrated 
 armrest
• Panoramic roof

The Giulia Veloce trim level 
comes standard with:
•  2.0 Turbo Petrol 280 hp AT with Q4 AWD system

 G I U L I A  V E LO C E

GIULIA VELOCE
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Car shown with "Misano Blue" exterior paint.
تظهر السيارة بلون »أزرق ميزانو« خارجي.

جوليا فيلوتشي  
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 G I U L I A  V E LO C E



44Red Leather sport seats

Tobacco Leather sport seats

Black Leather sport seats

مقاعد رياضية بجلد توباكو

مقاعد رياضية بجلد أسود مقاعد رياضية بجلد أحمر

جوليا فيلوتشي  
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 G I U L I A  V E LO C E



جوليا فيلوتشي  



 G I U L I A  V E LO C E



L U X U R Y  PA C K 
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• Chrome DLO
• Real wood inserts (oak or walnut)
• Full-grain leather upholstery (in 4 colour variants)
•  Leather-trimmed instrument panel, and upper door 

panels
• Heated front seats
• 8-way front power seats (with driver memory)
• Luxury steering wheel
• Heated steering wheel
• Power folding mirrors

Beige dashboard with walnut wood inserts.  
Beige leather upholstery.

فتحــات جانبية من الكروم  •
لمســات من الخشــب الحقيقي )خشــب الجوز الطبيعي   •

وخشب البلوط(
فــرش مــن الجلــد العالي الجودة )فــي ٤ ألوان مختلفة(  •

لوحــة قيــادة مقّلمة بجلد، لوحــات الباب العلوية   •
والملونة

مقاعــد أماميــة قابلة للتدفئة  •
مقعــد الســائق بـــ٨ وضعيات آلية )مع ذاكرة(  •

مقــود توجيه فاخر  •
مقــود توجيــه قابل للتدفئة  •

مرايــا قابلة للطي آليً  •

المجموعة الفاخرة

لوحة قيادة بلون بيج مع لمســات من خشــب الجوز -
فــرش مــن الجلد بلون بيج



47



48

Tobacco leather-trimmed dashboard with oak wood inserts | Tobacco leather upholstery

Red leather-trimmed dashboard with oak wood inserts | Red leather upholstery

لوحة قيادة مقّلمة بجلد توباكو مع لمسات من خشب البلوط - فرش من جلد توباكو

لوحة قيادة مقّلمة بجلد أحمر مع لمسات من خشب البلوط - فرش من جلد أحمر

المجموعة الفاخرة  
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Black dashboard with walnut wood inserts | Black leather upholstery

Black dashboard with oak wood inserts | Black leather upholstery

لوحة قيادة بلون أسود مع لمسات من خشب الجوز - فرش من الجلد بلون أسود

لوحة قيادة بلون أسود مع لمسات من خشب البلوط - فرش من الجلد بلون أسود

 L U X U R Y  PA C K



Rear-view camera with dynamic grid lines

Front / rear parking sensors

Rear-view mirror with auto-dimming

Door mirrors with auto-dimming 

Automatic high beam assistant

Blind spot detection with rear cross-path 
detection

DRIVER ASSISTANCE PACK PLUS
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كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط شبكية ديناميكية 
حساسات الركن األمامية/الخلفية

مرآة للرؤية الخلفية مع ميزة التعتيم الذاتي
مرايا األبواب مع ميزة التعتيم الذاتي
مساندة الوهج العالي األوتوماتيكي

نظام مراقبة الزوايا العمياء مع استكشاف السيارات 
العابرة عند التراجع

كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط ديناميكية 
وحساسات الركن األمامية/الخلفية

مجموعة مساندة السائق باس

مجموعة مساندة السائق

Rear-view camera with dynamic grid lines 
Front/rear parking sensors

DRIVER ASSISTANCE PACK

المجموعة  



Alfa™ Active Suspension
Mechanical Limited Slip differential
Aluminium shift paddles

PERFORMANCE PACK
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SPORT 
Aluminum inserts on dashboard, central 
tunnel, and door panels
Sport leather steering wheel
Aluminum sport pedal
25W bi-xenon headlamps

PACK SPORT AFS (adds to Pack Sport)
35W bi-xenon headlamps + Adaptive 
Frontlight System (AFS) 
Headlamp washer

المجموعة الرياضية
لمسات من األلومينيوم في لوحة القيادة، ممر 

مركزي وألواح األبواب
مقود توجيه رياضي مكسو بالجلد

دواسات رياضية من األلومينيوم
مصابيح أمامية بي-زينون ٢٥ واط

  AFS المجموعة الرياضية
باإلضافة إلى المجموعة الرياضية:

مصابيح أمامية بي-زينون ٣٥ واط + نظام اإلضاءة 
)AFS( األمامي التكيفي

غساالت الزجاج األمامي

نظام التعليق ألفا™ أكتيف
تروس تفاضلية ميكانيكية محدودة االنزالق 

أذرع تغيير السرعة من األلومينيوم

فتحة سقف بانورامية من الزجاج مع فتحة 
كهربائية

PACK SPORT - PACK SPORT AFS  AFS المجموعة الرياضية – المجموعة الرياضية

مجموعة األداء

فتحة سقف بانورامية

Tinted glass panoramic roof with electric 
opening

PANORAMIC SUNROOF

 PA C K
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Exterior door handle lights 
Keyless entry (front doors)
IP storage compartment on driver’s side 
Sun visor with illuminated vanity mirror 
(driver)

6-way power driver seat (with memory)
6-way power passenger seat

POWER SEATS PACK

CONVENIENCE PACK

Headlamp washers
35W bi-xenon headlamps + Adaptive 
Frontlight System (AFS)

LIGHTING PACK

مجموعة الميزات السهلة االستخدام

مجموعة اإلضاءة

مجموعة المقاعد الكهربائية

إضاءة مقابض األبواب الخارجية
الدخول بدون استخدام المفتاح )األبواب األمامية(

حجزة التخزين الجانبية للسائق 
واقية شمس مع إضاءة المصابيع الجانبية )عند 

السائق(

غاسات المصابيح األمامية
مصابيح أمامية بي-زينون ٣٥ واط + نظام اإلضاءة 

(AFS) األمامي التكيفي

مقعد السائق بـ٦ وضعيات آلية )مع ذاكرة(
مقعد الراكب األمامي بـ٦ وضعيات آلية

المجموعة  
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Heated washer nozzles
Heated front seats
Heated steering wheel

COLD WEATHER PACK

Up level audio system
(10 speakers, incl. subwoofer) 
Ambient lighting

SOUND THEATRE

900 W premium audio system 
(14 speakers, incl. subwoofer) 
Ambient lighting

SOUND THEATRE BY Harman/Kardon®

فوهة الغاسلة قابلة للتدفئة
مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

مقود توجيه قابل للتدفئة

نظام الصوت )١٠ مكبرات صوت، يتضمن صبووفر(
إضاءة محيطية

نظام الصوت الفاخر ٩٠٠ واط
)١٤ مكبرًا للصوت، يتضمن صبووفر(

إضاءة محيطية

مجموعة الطقس البارد

مجموعة الصوت المسرحي

الصوت المسرحي من هارمن/كاردن®

 PA C K
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األلـــوان البــــارزة   C O LO U R F U L  E X P R E S S I O N
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L I F E  S H O U L D N ’ T 
B E  R E D U C E D 

T O  B L A C K  A N D  W H I T E

الحــــيــاة
ال تنـحـصـــــــر

باللـونيـن األبيـض واألســـود

 C O LO U R F U L  E X P R E S S I O N



WHEELS الـــعــجــــات

420 - عجات من األلومينيوم المسبوك المضلع قياس ١٧ إنش 4WQ - عجات من األلومينيوم المسبوك التوربين قياس ١٨ إنش

4AY - عجات من األلومينيوم المسبوك المضلع قياس ١٨ إنش 68P - عجات من األلومينيوم المسبوك الملمع مع ٥ فتحات قياس ١٨ إنش

4WQ - 18'' turbine alloy rims420 - 17'' spoke alloy rims 

56

4AY - 18'' spoke alloy rims 68P - 18'' burnished alloy rims with 5 holes



METALLIC

Vulcano Black Vesuvio GreySilverstone Grey

Stromboli Grey

Lipari Grey

SOLID

Alfa Red

Monza Red

Alfa Black

Montecarlo Blue

Alfa White

Imola Titanium

ألوان سادة

ألفا أحمر

أسود فلكانو 

رمادي ليباري 

رمادي سترومبولي  تيتانيوم إيموال 

أزرق مونتيكارلو  أحمر مونزا 

رمادي صخري  رمادي فيسوفيو

ألفا أبيض ألفا أسود

ألوان معدنية

57
*Certain colours and wheels may not be available in local 
market, please see local dealer for more information.

*قد ال تتوفر بعض األوان الخارجية في السوق المحلي،
الرجاء مراجعة الوكيل المحلي.



W H E E L S

جوليا سوبر فيلوتشي

GIULIA SUPER VELOCE

420 - 17'' spoke alloy rims • - - 420 - جنوط من األلومينيوم المسبوك المضلع قياس ١٧ إنش

4WQ - 18'' turbine alloy rims - • • 4WQ - جنوط من األلومينيوم المسبوك التوربين قياس ١٨ إنش

4AY - 18’’ spoke alloy rims - 4AY - عجات من األلومينيوم المسبوك المضلع قياس ١٨ إنش

68P - 18’’ burnished alloy rims with 5 holes - 68P - عجات من األلومينيوم المسبوك الملمع مع ٥ فتحات قياس ١٨ إنش

1436
1431*
1450**

2820 1028795

46432024

*on the Advanced Efficiency version
** on versions with Q4 AWD system

* في إصدار الفعالية المتقدمة
** في اإلصدارات المزودة بنظام Q4 للدفع بجميع العجات 

1860
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الــعـجـــــــات

• Standard    Optional    - Not available  قياسية    اختيارية   -  غير متوفرة •



GIULIA جوليا SUPER  سوبر

SEATS
القماش جلد قماش/جلد الجلد مجموعة الجلد الفاخر

المقاعد
CLOTH LEATHER CLOTH / LEATHER LEATHER LUXURY PACK LEATHER

Colour

أسود
٠٠٨

أسود
٤٠٤

أسود
٤٥١

أحمر
٤٣٧

تان
٤١٢ أسود

٤٠٨

أحمر
411

تان
٤٠٩

أسود
بلوط
٥٠٨

أسود
جوز
٥٢٤

أحمر
بلوط
٥٦٢

تان
بلوط
٥٧٧

بيج
جوز
٥٠١ األلوان

Black
008

Black
404

Black
451

Red
437

Tan
412

Black
408

Red
411

Tan
409

Black
Oak
508

Black
Walnut

524

Red
Oak
562

Tan
Oak
577

Beige 
Walnut

501

SOLID ألوان سادة
414 Alfa Red (opt 5CA) • • • • • • • • • • • • )5CA ٤١٤ ألفا أحمر )اختياري

217 Alfa White (opt 5B2) )5B2 ٢١٧ ألفا أبيض )اختياري

601 Alfa Black (opt 5CF) )5CF ٦٠١ ألفا أسود )اختياري

METALLIC ألوان معدنية
408 Vulcano Black (opt 58B) )58B ٤٠٨ ألفا أسود )اختياري

620 Silverstone Grey (opt 210) ٦٢٠ رمادي صخري )اختياري 210(

318 Stromboli Grey (opt 5CC) )5CC ٣١٨ رمادي سترومبولي )اختياري

092 Montecarlo Blue (opt 5CD) - - - )5CD ٠٩٢ أزرق مونتيكارلو )اختياري

035 Vesuvio Grey (opt 5CE) )5CE ٠٣٥ رمادي فيسوفيو )اختياري

082 Imola Titanium (opt 5DN) - - - )5DN ٠٨٢ تيتانيوم إيموال )اختياري

093 Monza Red (opt 5DP) - - - - - - - )5DP ٠٩٣ أحمر مونزا )اختياري

409 Lipari Grey (opt 5DQ) )5DQ ٤٠٩ رمادي ليباري )اختياري

VELOCE  فيلوتشي

SEATS
الجلد مجموعة الجلد الفاخر

المقاعد
LEATHER LUXURY PACK LEATHER

Colour

أسود
٤٠٢

أحمر
٤٧٤

تان
٤٧١

أسود
بلوط
٥٠٨

أسود
جوز
٥٢٤

أحمر
بلوط
٥٦٢

تان
بلوط
٥٧٧

بيج
جوز
٥٠١ األلوان

Black
402

Red
474

Tan
471

Black
Oak
508

Black
Walnut

524

Red
Oak
562

Tan
Oak
577

Beige 
Walnut

501

SOLID ألوان سادة
414 Alfa Red (opt 5CA) • • • • • • • • )5CA ٤١٤ ألفا أحمر )اختياري
217 Alfa White (opt 5B2) )5B2 ٢١٧ ألفا أبيض )اختياري
601 Alfa Black (opt 5CF) )5CF ٦٠١ ألفا أسود )اختياري
METALLIC ألوان معدنية
408 Vulcano Black (opt 58B) )58B ٤٠٨ أسود فلكانو )اختياري
620 Silverstone Grey (opt 210) ٦٢٠ رمادي صخري )اختياري 210(
318 Stromboli Grey (opt 5CC) )5CC ٣١٨ رمادي سترومبولي )اختياري
092 Montecarlo Blue (opt 5CD) - - )5CD ٠٩٢ أزرق مونتيكارلو )اختياري
035 Vesuvio Grey (opt 5CE) )5CE ٠٣٥ رمادي فيسوفيو )اختياري
082 Imola Titanium (opt 5DN) - - )5DN ٠٨٢ تيتانيوم إيموال )اختياري
093 Monza Red (opt 5DP) - - - - - )5DP ٠٩٣ أحمر مونزا )اختياري
409 Lipari Grey (opt 5DQ) )5DQ ٤٠٩ رمادي ليباري )اختياري

C O L O U R  C O M B I N AT I O N S

• Standard    Optional    - Not available  59

مــــــزيــــــج األلـــــــوان

• قياسية    اختيارية   -  غير متوفرة



محرك توربيني بترول ٢،٠ قوة ٢٠٠ الميكانيكية
حصانً وناقل حركة أوتوماتيكي

محرك توربيني بترول ٢،٠ قوة ٢٨٠ 
حصانً وناقل حركة أوتوماتيكي

أوتوماتيكي بـ٨ سرعاتأوتوماتيكي بـ٨ سرعاتناقل حركة 

عدد األسطوانات، شكل ٤، في خط واحدعدد األسطوانات، شكل ٤، في خط واحدعدد األسطوانات

٤٤الصمامات مقابل األسطوانات

١,٩٩٥١,٩٩٥اإلزاحة سم٣

٢٨٠ @ ٢٠٠٥,٢٥٠ @ ٥,٠٠٠القوة القصوى: حصانً @ دورة في الدقيقة

٤٠٠ @ ٣٣٠٢,٢٥٠ @ ١,٧٥٠العزم األقصى: نيوتن متر @ دورة في الدقيقة

٦.٦٥.٢التسارع من صفر إلى١٠٠ كم/س )بالثواني(

٢٣٥٢٤٠السرعة القصوى كم/س

استهاك الوقود واالنبعاثات 

EURO 6bEURO 6bمقياس االنبعاثات

٨.٤٨.٩استهاك الوقود – داخل المدينة )لتر/١٠٠ كم(

٤.٦٤.٩استهاك الوقود – خارج المدينة )لتر/١٠٠ كم(

٦.٠٦.٤استهاك الوقود – دورة مختلطة )لتر/١٠٠ كم(

١٣٨١٥٢انبعاثات العادم )غ/كم(

الوزن واألبعاد

١,٤٢٩١,٥٣٠وزن السيارة المتوقفة STD A )كغ(

١,٤٣٦١,٤٥٠االرتفاع )ملم(

٢,٠٢٤٢,٠٢٤العرض )ملم(

٤,٦٤٣٤,٦٤٣الطول )ملم(

٢,٨٢٠٢,٨٢٠قاعدة العجات )ملم(

٤٨٠٤٨٠سعة الحمولة )لتر(

التجهيزات الميكانيكية

60



TECHNICAL 2.0 Turbo Petrol 200 hp AT 2.0 Turbo Petrol 280 hp AT

Transmission 8-speed automatic 8-speed automatic

No. of cylinders (layout) 4 (in line) 4 (in line)

Valves per cylinder 4 4

Displacement (cm3) 1,995 1,995

Max. power: hp @ rpm 200 @ 5,000 280 @ 5,250

Max. torque: Nm @ rpm 330 @ 1,750 400 @ 2,250

Acceleration: 0-100 km/h (s) 6.6 5.2

Top speed (km/h) 235 240

CONSUMPTION AND EMISSIONS

Emission standard EURO 6b EURO 6b

Fuel consumption - urban (l/100km) 8.4 8.9

Fuel consumption - extra-urban (l/100km) 4.6 4.9

Fuel consumption - combined (l/100km) 6.0 6.4

CO2 emissions (g/km) 138 152

WEIGHT AND DIMENSIONS

Kerb weight STD A (kg) 1,429 1,530

Height (mm) 1,436 1,450

Width (mm) 2,024 2,024

Length (mm) 4,643 4,643

Wheelbase (mm) 2,820 2,820

Load capacity (l) 480 480

T E C H N I C A L  D ATA
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SAFETY/TECHNOLOGY GIULIA جوليا SUPER سوبر VELOCE فيلوتشي مزايا السامة/التكنولوجية 
Passenger seat air bag disable • • • وسادة هوائية لمقعد الراكب األمامي 
Forward Collision Warning (FCW) • • • نظام التنبيه من االصطدام األمامي
AEB Autonomous Emergency Brake • • • نظام مكابح الطوارئ المستقل 
Lane Departure Warning (LDW) • • • نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار
Blind Spot Monitoring with Rear Cross-Path Detection P P P  نظام مراقبة الزوايا العمياء مع استكشاف السيارات العابرة عند التراجع
Alfa™ Active Suspension - نظام التعليق ألفا™ النشط

MISCELLANEOUS GIULIA جوليا SUPER سوبر VELOCE فيلوتشي مزايا أخرى 
Evo Start and Stop • • • Evo التشغيل واإليقاف
Remote central locking • • • نظام فتح األقفال عن ُبعد
Keyless entry • P P نظام الدخول بدون استخدام المفتاح
Perimeter and volumetric alarm system جهاز إنذار محيطي وحجمي
Rain sensor for windscreen wipers • • • جهاز استشعار المطر لماسحات الزجاج األمامي
Puncture-proof tyres • إطارات صامدة للثقب
Tyre pressure monitoring system (TPMS) • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
Tire repair kit • • - عدة إصاح اإلطار
Trunk hooks خطافات الصندوق الخلفي
Cargo net شبكة الحمولة
Smokers’ kit عدة المدخنين
User Handbook • • • دليل المستخدم

AUDIO/PHONE/COMPLEMENTS GIULIA جوليا SUPER سوبر VELOCE فيلوتشي صوت/هاتف/مكمات
Connect 6.5'' (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth) • - - يوكونيكت قياس ٦،٥ بوصة )راديو، إم بي ٣، وصلة إضافية، بلوتوث(

Connect Nav 6.5'' (Radio, Sat-Nav, Mp3, Aux-in, Bluetooth) يوكونيكت قياس ٦،٥ بوصة )راديو ونظام ماحة، إم بي ٣، وصلة إضافية، 
بلوتوث(

Connect 3D Nav 8.8'' (Radio, 3D Sat-Nav, Mp3, Aux-in, Bluetooth) - • يوكونيكت ثاثي األبعاد قياس ٨،٨ بوصة )راديو، نظام تحديد المواقع 
العالمي ثاثي األبعاد، إم بي ٣، وصلة إضافية، بلوتوث(

7" TFT colour instrument cluster - • لوحة قيادة ملونة TFT قياس ٧ بوصة
Rear parking camera with dynamic grid lines P P كاميرا للركن الخلفي مع خطوط ديناميكية
USB and AUX IN port • • • منفذ »يو إس بي« وصوتي إضافي
Rear USB port P P P منفذ »يو إس بي« خلفي
Second front USB port P P P منفذ »يو إس بي« إضافي أمامي

• Standard    Optional     Not available      P Dependent on pack  
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القياسية / االختيارية

•  قياسي      اختياري     -  غير متوفر    P  حسب المجموعة



EXTERIOR GIULIA جوليا SUPER سوبر VELOCE فيلوتشي التصميم الخارجي
Solid paint finish - Alfa Red • • • طاء نهائي سادة – ألفا أحمر
Solid paint finish طاء نهائي سادة
Metallic paint finish طاء نهائي معدني
LED rear lights • • •  LED مصابيح خلفية بتقنية
25W bi-xenon headlamps - • مصابيح أمامية بي-زينون ٢٥ واط
35W bi-xenon headlamps with AFS P P P مصابيح أمامية بي-زينون ٣٥ واط مع نظام اإلضاءة األمامي التكيفي 
Black brake callipers • مكابس الفرامل بلون أسود
Red brake callipers مكابس الفرامل بلون أحمر
Yellow brake callipers مكابس الفرامل بلون أصفر
Rear parking sensors • • حساسات الركن الخلفي
Front and rear parking sensors P P P حساسات الركن األمامي والخلفي
Electrochromic door mirrors P P P مرايا األبواب كهربائية
Power folding mirrors • مرايا قابلة للطي آليً
Privacy Glass زجاج الخصوصية
Chrome DLO فتحات جانبية من الكروم
Black Gloss DLO - • فتحات جانبية سوداء المعة
Panoramic  glass sun roof • فتحة سقف من الزجاج

S TA N D A R D / O P T I O N A L
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INTERIOR GIULIA جوليا SUPER سوبر VELOCE فيلوتشي التصميم الداخلي
Black cloth seats • - - مقاعد مكسوة بالقماش األسود
Black leather seats - - مقاعد مكسوة بالجلد األسود
Leather and cloth seats - • - مقاعد مكسوة بالقماش والجلد
Black, tobacco, and red leather seats - - مقاعد مكسوة بجلد أسود، توباكو وأحمر
Black, tobacco, and red sport leather seats - - • مقاعد مكسوة بجلد رياضي أسود، توباكو وأحمر
40/20/40 folding rear seat with integrated armrest • مقعد خلفي قابل للطي ٤٠/٢٠/٤٠ مع مسند ذراع مدمج
Leather steering wheel with multi-function controls, and built-in starter 
button • • - مقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم متعددة الوظائف وزر تشغيل 

مدمج
Sport leather steering wheel with multi-function controls, and built-in starter 
button - P • مقود توجيه رياضي مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم متعددة الوظائف وزر 

تشغيل مدمج
Aluminium steering column shift paddles • مقابض الغيار المدمجة من األلومينيوم مدمجة في مقود التوجيه
Aluminium scuff plate - • • لوح المداسات من األلومينيوم
Aluminium sports pedals - P دواسات رياضية من األلومينيوم •
Electrochromic rear-view mirror مرآة كهربائية للرؤية الخلفية 
Passenger-side sun visor with illuminated mirror • • • مصد الشمس جانب الراكب األمامي مع مرآة مضيئة
Driver-side sun visor with illuminated mirror P P P مصد الشمس جانب السائق مع مرآة مضيئة
Third rear headrest • • • مسند رأس خلفي في الصف الثالث
Rear climate control vents P P P فتحات خلفية للتحكم بدرجة الحرارة
Refrigerated dashboard storage compartment P P P حجرة تخزين مبّردة في لوحة العدادات 



M A K E  G I U L I A
Y O U R  O W N
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اإلكسسوارات العامة  



Harmony, simplicity, and irresistible appeal. Innovation, technology, and sheer  
Alfa Romeo gusto. The Giulia is all this, and much more. With a world of original 
accessories to choose from, you really can make it the car of your dreams.  
If you're looking for that exclusive touch, why not enhance your Giulia's sporting 
personality with some carbon-fibre detailing? Or, if you like your boot load organised 
to perfection, we have a range of storage containers and dividers for optimum use of 
load space. Choose your style, with original Alfa Romeo accessories.

التناغم والبساطة والجاذبية... مزايا ال تقاوم. االبتكار والتكنولوجيا وألفا روميو الرائعة. جوليا تتمتع بكل 
هذه المزايا وأكثر. بفضل توّفر عالم من اإلكسسوارات األصلية لاختيار من بينها، يمكنك حقً أن تجعلها 

سيارة أحامك. إذا كنت تبحث عن لمسة ال مثيل لها، فما عليك سوى تعزيز شخصية جوليا الرياضية 
ببعض اللمسات التفصيلية من ألياف الكربون. أو إذا كنت ترغب بتنظيم وترتيب الحمولة بطريقة مثالية، 

يمكنك الحصول على مجموعة من حاويات التخزين والفواصل/الحواجز من أجل االستخدام األمثل لمساحة 
التحميل. اختر أسلوبك مع إكسسوارات ألفا روميو األصلية.

M A K E  G I U L I A
Y O U R  O W N
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امـتــــلك جـــوليـــــا،
لـــك وحــــــدك.

 O R I G I N A L  A C C E S S O R I E S
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EASY CARE:  EXTENDED PEACE OF MIND.
Maintenance Plan: 5 years / 75,000 KM. This is a maintenance plan designed to supplement the Warranty Coverage endorsed by Alfa Romeo and designed to match your own specific needs. Easy Care Contracts guarantee 
that your servicing needs will be met by Alfa Romeo authorised dealerships and workshops across Middle East, using highly qualified specialist technicians and original parts. 

MAXIMUM CARE: 100% PEACE OF MIND, WHEREVER YOUR JOURNEY TAKES YOU.
Warranty Coverage - 5 years / 120,000 KM. This plan is designed to cover all mechanical, and electrical components and ensure that you get the best value for money.

ضمان ايزي كير: راحة البال الممددة.
مة من ألفا روميو لمنحك الشعور براحة البال أثناء القيادة، وتتضمن خطط  ايزي كير الخدمات التي تتوافق مع متطلبات  برنامج للصيانة: ٥ سنوات / ٧٥،٠٠٠ كم. يوّفر برنامج  الحماية اإلضافية لضمان المصنع المقدَّ

مركبتكم وذلك عبر وكاء ألفا روميو المعتمدين وورش األعمال في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط، وعلى يد فّنيين متخّصصين وقطع غيار أصلية عالية الجودة. 

برنامج العناية القصوى: ١٠٠٪ راحة بال أينما تنطلقون.
ضمان المصنع: ٥ سنوات / ١٢٠،٠٠٠ كم : تهدف هذه الخطة تغطية كل المكونات الميكانيكية والكهربائية، لتكملة ضمان المصّنع القياسي وللتأكيد على حصولكم على أفضل قيمة بأفضل سعر.   

KEEP YOUR ALFA ROMEO IN TIP-TOP CONDITION WITH MOPAR® VEHICLE PROTECTION

حافظوا على مركبتكم ألفا روميو في حالة ممتازة مع برنامج الحماية من موبار®
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Data, descriptions, illustrations and services are intended solely as a guide and product characteristics may differ from those represented, sometimes for manufacturing reasons. Alfa 
Romeo reserves the right to make any changes to its products. Some of the features described and/or photographed in this brochure are options. 

ــواردة هنــا، ألغــراض التصنيــع فــي بعــض األحيــان.  ــر خصائــص المنتــج ال ــات، المواصفــات، الرســوم التوضيحيــة والخدمــات مخّصصــة هنــا بغــرض الدليــل فقــط. قــد تتغّي البيان
ــة. ــا الموصوفــة و/أو المصــّورة فــي هــذا الكتّيــب هــي اختياري تحتفــظ ألفــا روميــو بالحــق فــي إجــراء أي تغييــرات علــى منتجاتهــا. بعــض المزاي


