 بل إنها، فإن كوادريفوليو أكثر من مجرد شعار أو جزء من التاريخ،مهدت الطريق لنشأة السباق
ّ بما أن شارة أداء عالمة السيارات المميزة
 وكان رمز الحظ الذي رسمه بيد ْيه هو الذي دفع أوغو سيفوتشي في عام، شوهد ألول مرة في سباق طريق تارغا فلوريو في صقلية.أسطورة
. ولكن الطريق إلى النصر تح ّول إلى طريق للموت وأودى بحياة أوغو في السباق. من المركز الثاني األبدي إلى فوزه بالمركز األول مع ألفا روميو1923
 احتفلت ألفا روميو بذكرى الهندسة والخبرة والتفاني في األداء بهذا المثلث األبيض ونبتة البرسيم األخضر بأربع أوراق على جميع،تخليدًا لذكراه
 فهذا الشعار ال يترك شيئًا للصدفة ويكرّس كل شيء، من خالل المخاطرة والشجاعة لتصميم شيء أكبر من أنفسنا.مركباتها عالية األداء
.لينطلق بالروح اإليطالية إلى األعلى دائمًا

ALFA ROMEO
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As the performance badge of an automotive marque steeped in racing tradition, the Quadrifoglio is more than
an emblem or piece of history: it is a legend. Seen for the first time at the Targa Florio road race in Sicily, it
was the hand-painted symbol of luck that pushed Ugo Sivocci in 1923 from his eternal second place finish to
his first Alfa Romeo victory. After an unfortunate turn of events that took Ugo’s life on the track, Alfa Romeo
commemorated the engineering, expertise and unwavering dedication to performance with a white triangle and
a green four-leaf clover on all of its high performance vehicles. Forged through the risk and courage to design
something greater than ourselves, it leaves nothing to chance and everything to the drive of the Italian spirit.

أصـولهـا .هـويتهـا.

Def ined by Origins

جـنـاحـا ألـفـا رومـيـو األسـطـورة.

T W O S I D E S O F A L FA R O M E O .

سـيـطــرة األسـطــورة.

A L E G E N D P R E VA I L S .

سرعة قصوى
 100-0كم/س

 307كم/س
ثوان
ٍ 3,9

سرعة قصوى
 100-0كم/س

Top speed | 307 km/h
0-100 km/h | 3,9 s

 283كم/س
ثوان
ٍ 3,8

Top speed | 283 km/h
0-100 km/h | 3,8 s

ــممــت لـتـفـــوز.
ص ّ
ُ

B U I LT T O C O N Q U E R .

مـنـذ العـام .1 9 2 3
S I N C E 1 9 2 3.

Driven by Vision
In the world of performance, excess can be the greatest enemy, and therein lies the remarkable feat in the crafting of the Giulia & Stelvio Quadrifoglio.
“Necessary beauty” became the final word for every sculpted line, curve and feature, which create a vehicles final product and make it uniquely impactful.
A diligent use of the highest quality aluminum and real carbon fibre embodies the Alfa Romeo philosophy where every aesthetic feature, from the
hood air vents to rear spoiler, serves an actual performance purpose while demonstrating a truly Italian design.

تـدفـعـهـا الــرؤيــة
، أصبح «الجمال الضروري» الكلمة الفاصلة لكل خط منحوت وميزة منحوتة. وهنا يكمن اإلنجاز الرائع في حرفية جوليا وستلفيو كوادريفوليو، تجاوز الحد قد يكون العدو األكبر،في عالم األداء
،ضعت كل ميزة جمالية
ينتهي إلى منتج
ِ  يجسد االستخدام المكثف لأللومينيوم عالي الجودة وألياف الكربون الحقيقية فلسفة ألفا روميو حيث ُو.نهائي للسيارات يجعله مؤثرًا بشكل فريد
ّ
. لهدف فعال يعزز األداء مع إبراز التصميم اإليطالي الحقيقي،من فتحات تهوية غطاء المحرك إلى الجناح الخلفي

يـدفـعـهـا األصـل العـريـق

جــــاذبـيـة قــــويــة.

Driven by Origins

POWERFUL CHARMS.

يـدفـعـهـا الشـغـف

نـنـافـس أنفـسـنا
عـلـى كــل طــريـق ودرب.
Driven by Passion

ON E VERY ROAD
WE ARE OUR OWN COMPETITION.

Def ined by Vision

. هـويـتـهــا.رؤيـتـهــا

ENTERING A PILOT ’ S
S TAT E O F M I N D .

نـضــع أنـفـســنـا
.مـكـان السـائـق

Performance, precision and strength are immediately transferred to the hands that wrap around the race-inspired specific
Quadrifoglio steering wheel*. Perfectly stitched together, the
leather and Alcantara provide technical comfort and luxury. The
carbon fibre inserts, red push-button start and all-aluminum
steering mounted paddle shifters put the Quadrifoglio racing
spirit front and center, where it belongs.

يتم نقل األداء والدقة والقوة فورًا إلى األيدي التي تمسك بمقود توجيه
 تم تصميم الجلد وألكانتارا.*كوادريفوليو الخاص المستوحى من سيارات السباق
 أما لمسات ألياف.معًا بشكل مثالي لتوفير الراحة التكنولوجية والرفاهية
 ونواقل الحركة الصغيرة من األلومينيوم، بدء التشغيل بكبسة زر أحمر،الكربون
،المدمجة خلف مقود التوجيه تضع روح سباق كوادريفوليو في المقدمة والمركز
.حيث تنتمي

* Specific Quadrifoglio steering wheel is optional

*مقود توجيه كواديفوليو الخاص يأتي اختيارًا

محرك تيربو مزدوج  V6سعة  2.9لتر
2.9 V6 Bi -Turbo Engine
تـدفـعـهـا الــرؤيــة

تكـشـف األرقـــام عـن شـغـف
حـقـيـقـي فـيـهـا.
ّ
Driven by Vision

N U M B E R S R E V E A L A PA S S I O N
T H AT B U R N S F R O M W I T H I N .

600

NM

ن.م.

510

HP

أحصنة

بين  2.500و 5.000دورة بالدقيقة

( 375كيلوواط) عند  6.500دورة بالدقيقة

between 2.500 and 5.000 rpm

(375 kW) at 6.500 rpm

Driven by Vision
The 100% Alfa Romeo 2.9 Litre V6 Twin-Turbo engine is the heart that powers the Quadrifoglio spirit. Engineered from a single piece of aluminum, the
engine block is the base for an architecture that provokes exceptional performance. Thanks to its uncharacteristically lightweight nature, the engine
provides unrivaled power with surprising efficiency through the Alfa™ Cylinders’ Efficient Management (CEM). Achieving infamy on tracks around the
world while crafting an engine that yearns to be driven is the product of a passionate know-how that shapes the entire culture of Alfa Romeo.

تـدفـعـهـا الــرؤيــة
.استثنائي
 تم تصميم كتلة المحرك من قطعة واحدة من األلومينيوم لتكون أساسًا لهيكل ين ّم عن أدا ٍء. لتر قلب كوادريفوليو الذي يمنحها الحياة2.9  سعةV6 محرك ألفا روميو تيربو مزدوج
ّ
 اثبات قدراتنا في المراحل األولى على المسارات.)CEM( ™ يوفر المحرك قوة ال مثيل لها بكفاءة مدهشة من خالل اإلدارة الفعالة ألسطوانات ألفا،بفضل وزنه الخفيف بشكل غير مسبوق
ّ
.تشكل ثقافة ألفا روميو بأكملها
في جميع أنحاء العالم خالل صنع محرك يتوق إلى القيادة هو نتاج خبرة عاطفية

يـدفـعـهــا األداء

Driven by per formance

الحـمـاس فـي كـل
.حــركـة

E XC I T E M E N T
IN E VERY TURN.
The Alfa™ DNA Pro lets the driver match the
moment with a driving mode that suits it best,
instantaneously adapting, optimising and unleashing the prowess of the Quadrifoglio.

يتيح مؤشر ألفا™ دي إن إي برو للسائق بمطابقة اللحظة مع
 وبالتالي التكيف،وضعية القيادة التي تناسبه بشكل أفضل
. وتحسين وإطالق قوة كوادريفوليو،الفوري
NATURAL

الوضعية الطبيعية

RACE

وضعية السباق

يتم معايرة عزم الدوران والتعليق لتحقيق أقصى قدر من
.الكفاءة والراحة للقيادة اليومية

وتحسن
 تعزز األداء،توقف عمل أزرار التحكم بالثبات والجر
ّ
.صوت العادم في القيادة الرياضية على المسار

Torque and suspension are calibrated for maximum efficiency and comfort for daily driving.

Disables the stability and traction controls,
maximises performance and enhances the
exhaust sound for sport driving on track.

ADVANCED
EFFICIENCY

وضعية
الفعالية المط ّورة

مصممة لتحقيق أقصى قدر من توفير الوقود وتقليل
ّ
االنبعاثات الكربونية مع وظائف مثل إيقاف عمل التحكم
 أنسب وضعية للقيادة التي تتطلب.باإلقالع وباألسطوانة
.تحكمًا منخفضًا
Engineered to maximise fuel efficiency and
reduce emissions with functions like sailing
and cylinder deactivation. The most suitable
for low grip conditions.

DYNAMIC

الوضعية الديناميكية

،تع ّدل غيارات المحرك لتوفير استجابة الخانق بدقة أكثر
ّ
وتوفر الكبح التفاعلي للتحكم
تحسن استجابة التوجيه
ّ
.الرياضي المثالي على الطريق
Modifies engine shift mapping for sharper
throttle respoNse, delivers enhanced steering feedback and more reactive braking for
ultimate sport handling.

يـدفـعـهــا األداء

قــــوة تـحــت
السـيـطــرة.
1

2
4
2

3

5
6

نظام التحكم بمجال الشاسيه
كدماغ لجميع األنظمة ،فإن وظيفة نظام
التحكم بمجال الشاسيه هي مراقبة وتحليل
ظروف الطريق والتفاعل على الفور عن طريق
تغيير سلوك المركبات عند الحاجة .يأخذ نظام
التحكم بمجال الشاسيه ( )CDCمعلومات
في الوقت الحقيقي من جميع األنظمة في
المقصورة ويحول البيانات على الفور إلى تجربة
قيادة قوية.
 | 3نظام المكابح المتكامل
يجمع هذا النظام الكهروميكانيكي المبتكر بين
التحكم في الثبات ونظام الفرامل .ال يسمح هذا
يحسن
الجهاز فقط بتخفيض كبير في الوزن ،بل ّ
أيضًا الشعور بدواسة الفرامل ،مما يضمن
استجابة فورية.
 | 4ناقل الحركة
تغ ّير السرعة للجيل الجديد من ناقل الحركة
األوتوماتيكي  8سرعات أداءها بنا ًء على
وضعية القيادة المحددة .اختبر قمة السرعة
واألداء في وضعية السباق ،وال يستغرق األمر
سوى  150مللي ثانية لالنتقال من غيار إلى آخر.

 | 1الديناميكية الهوائية
جميع المركبات التي تستحق شارة كوادريفوليو
هي نتيجة لساعات ال نهاية لها من اختبار نفق
الرياح لديناميكية هوائية مثالية .تتميز جوليا بفواصل
ألفا™ هوائية نشطة حصرية ،من ألياف الكربون،
مدمجة في الجزء السفلي من الواجهة األمامية
ويمكن تعديلها أوتوماتيكيًا لتحسين الديناميكية
الهوائية والقوة السفلى لتعزيز التشبث والثبات
عند أي سرعة.

 | 5عمود التوجيه من ألياف الكربون
يوفر عمود التوجيه من ألياف الكربون فوائد ملموسة للقيادة اليومية واألداء .يزن فقط  7كجم ومعدل الزنبرك االلتوائي المنخفض يولد كفاءة كبيرة في استهالك الوقود وتسارعًا تفاعليًا
استثنائيًا لقيادة أكثر سالسة ومتعة.

 | 2نظام التعليق ألفا™ لينك والتعليق النشط ألفا™
يتفاعل نظام التعليق ألفا™ لينك من األلومينيوم بالكامل مع نظام التعليق النشط ألفا™ الذكي لضمان سلوك القيادة الديناميكي الممتاز والتشبث الدقيق .يتميز التعليق األمامي بنظام مزدوج
األذرع الذي يحافظ على العجالت متعامدة تمامًا مع الطريق .يضمن التعليق الخلفي مع النظام المتعدد الوصالت الخاص به بأربع وصالت ونصف للتحكم الجانبي والراحة.

 | 6توجيه العزم النشط ٔالفا
توجيه العزم النشط ألفا TMيضمن التوزيع المثالي للعزم على أسطوانتي العمود الخلفيتين ،بفضل نظامي تعشيق يتم التحكم بهما إلكترونيًا .مما يمنح تشبثًا أعظم وتحكمًا أكبر ،حتى عند
السرعات العالية وعلى أي نوع من الطرقات.

3

TM

3 | INTEGRATED BRAKE SYSTEM (IBS)

Driven by performance

This innovative electromechanical
system combines the stability control
and brake system. Not only allowing
a significant reduction in weight, this
device optimises the feeling of the
brake pedal, guaranteeing an instantaneous response.

P O W E R F U L LY
UNDER CONTROL.
1

4 | TRANSMISSION

2
4
1 | AERODYNAMICS

3

All vehicles worthy of the Quadrifoglio
badge are the result of endless hours
of wind tunnel testing to perfect aerodynamics. Giulia features the exclusive
Alfa™ Active Aero Splitter, a moving
carbon fibre appendix integrated into
the front lower fascia which automatically adjusts to improve aerodynamics
and downforce to optimise grip and stability at any speed.

2

5
6

The trigger-like speed of the new
generation 8-Speed automatic transmission changes its personality
based on the selected driving mode.
Experience the apex of its quickness
and performance in Race mode, it
takes just 150 milliseconds to shift
from one gear to another.
5 | CARBON FIBRE DRIVESHAFT

3

The carbon fibre driveshaft delivers
tangible benefits for both daily and
performance driving. It weighs 7 kg
only and its low torsional spring rate
generates great fuel efficiency and
exceptionally reactive acceleration for
a smoother and more enjoyable drive.

2 | ALFA™ LINK SUSPENSION SYSTEM & ALFA™ ACTIVE SUSPENSION

The all-aluminum Alfa™ Link Suspension System interacts with the intelligent Alfa™ Active Suspension to ensure excellent dynamic driving behavior
and precision handling. The front suspension features a double-wishbone system that keeps the wheels perfectly perpendicular to the road. The rear
suspension with its Multilink system with four and a half links guarantees the best of both worlds between lateral grip and comfort.
CHASSIS DOMAIN CONTROL (CDC)

As the brain of all the systems, the CDC’s function is to monitor and analyse road conditions and react immediately by changing the vehicles behavior
when needed. The CDC takes real time information from all the onboard systems and instantly transforms the data into a powerful driving experience.

6 | ALFA™ ACTIVE TORQUE VECTORING

Alfa™ Active Torque Vectoring allows
for an optimal torque distribution on
the rear two half-axles thanks to the
two electronically controlled mechanical clutches. It delivers the best
traction and control even at high speeds and on all types of road surfaces.

50

توزيـع الوزن المـثالي بنسـبة

PERFECT BAL ANCE

50

There can be no compromises on the road to greatness, it all comes
down to choices. The overall lightness is a product of the world class
materials used throughout the entire vehicle: high-strength steel,
carbon fibre and aluminum are all distributed decisively that puts
Quadrifoglio in a class of its own with ideal 50-50 weight distribution
for both GIulia and Stelvio. All this works impeccably with its suspension, offering peerless agility and precision so the driver can feel all
510 horses running in unison.

 الـوزن. كـل ذلك يعـود إلى الخـيارات،ال وجـود للتـنازالت على طـريق العظـمة
:اإلجمالي الخفيف نتاج مواد عالمية المستوى تستخدم في جميع أجزاء السيارة
يتم توزيع الفوالذ عالي القوة وألياف الكربون واأللومينيوم بشكل حاسم مما
 لكل من جوليا50-50 يضع كوادريفوليو في فئة خاصة بها مع توزيع الوزن المثالي
، كل هذا يعمل بشكل ال تشوبه شائبة مع نظام التعليق الخاص بهما.وستلفيو
مما يوفر رشاقة ودقة ال مثيل لهما بحيث يمكن للسائق أن يشعر بأن كل قوة
. أحصنة تعمل في انسجام تام510

يـدفـعـهــا األداء
ّ أتقنت ستيلفيو كوادريفوليو
 مما يوفر، بعلبة نقل حركة نشطةQ4  يتميز محرك الدفع الرباعي من.»فن «الحاجة عند الحاجة
Q4  توزع أنظمة. وفي الوقت نفسه أداء ال مثيل له على العجالت الخلفية،االرتياح لجميع العجالت األربعة التي تجتاح الطريق
، من عزم الدوران إلى العجالت األمامية٪٥٠  يرسل ما يصل إلى.بأمس الحاجة إليها
عزم الدوران عند الحاجة ومتى وكيفما تكون
ّ
 إن االنسجام في العمل بين األداء. لضمان متعة ألفا روميو الوحيدة من نوعها في القيادة،مما يرفع مستوى الثبات والتحكم
 مغطاة، على مسارات غير مسبوقة، يأخذ التشويق والقيادة إلى أعلى مستويات اإلثارة،Q4  الذي يضمنه نظام،واالستقرار
. ومن ثم تحويله إلى قوة دفع روتيني ممتعة،بالثلوج أو عند المنعطفات أثناء القيادة تحت المطر

Driven by per formance
Stelvio Quadrifoglio has mastered the art of what you need, when you need it. The Q4 all-wheeldrive features an Active Transfer Case, delivering both the satisfaction of all four-wheels gripping
the road, and at the same time the performance of a rear-wheel-drive. The Q4 systems distributes
torque on demand, exactly when, where and how it’s needed most. It sends up to 50% of the torque to
the front-wheels, increasing stability and enhancing grip, to guarantee the one of a kind Alfa Romeo
driving pleasure. The synergy between performance and stability, guaranteed by the Q4 system,
takes the thrill of driving around a hairpin bend, on an unsurfaced track, a snow-covered straight or
when cornering in driving rain, and transforms it into an enjoyable routine drive.

Def ined by Per formance

يـدفـعـهــا األداء

T H E S O U N D O F S O M E T H I N G L E G E N D A R Y.

.أســطــوري
صــــوت
ّ

.*نظام العادم أكرابوفيتش اختياري
* A k r a p ov ič

e x h a u s t s y s te m i s o p t io n al .

Driven by Courage

تـدفـعـهــا الشـجــاعـة

PERFORMANCE IS WOVEN
INSIDE E VERY FIBRE.

.أداء فـي أدق التـفـاصـيـل

يـدفـعـهــا التـمـــ ّيـز

Def ined by E xcellence

صـقـلـتـها التـجـربـة للسـيـطـرة
عـلـى تـحـديـات الطـريـق.

SH A PED BY E XPERIENCE
T O D O M I N AT E T H E C U R V E S .

Driven by E xcellence

يـدفـعـهــا التـمـــ ّيـز

E N C O M PA S S E D B Y S O U N D .

.يـحـيـطـهـا الصـوت من كـل الجـوانـب

Surrounded by power, Quadrifoglio drives all the senses to be immersed in a world of remarkable performance.
900 Watts are channelled to 14 Harman/Kardon® speakers and one subwoofer that compliment the tenacity of its
engine with the pleasure of your own soundtrack.

 مكبرًا14  واط إلى900  يتم توجيه. تقود كوادريفوليو جميع الحواس لكي تنغمس في عالم من األداء الرائع،بكل القوة
.للصوت من هارمان كاردون® ومضخم صوت واحد يكمل صالبة محركه مع متعة االستماع إلى الموسيقى الخاصة بك

Driven by E xcellence

يـدفـعـهــا التـمـــ ّيـز

تـفـاصـيـل
.تـسـتـحـوذ االهـتـمـام

D E TA I L S T H AT
C O M M A N D AT T E N T I O N .

* C a r b o n s h ell s p o r t s e a t s by S p a r co a r e o p t io n al .

To wear the Quadrifoglio badge comes with record-breaking
expectations and high-performance sensations, such as the
Carbonshell Sports seat by Sparco*. The guaranteed comfort
and control for both the driver and passenger with hand stitched
real leather and Alcantara® seats are elevated by a race-like
experience that demonstrates that performance lies in the details.

تأتي شارة كوادريفوليو مع توقعات تحطيم الرقم القياسي واألحاسيس عالية
 ت ّم ترقية كل.* مثل مقعد «سباركو كاربونشيل» الرياضي من سباركو،األداء
ّ
والركاب مع مقاعد مكسوة
من الراحة والتحكم المضمونين لكل من السائق
بجلد حقيقي مخيط يدويًا وألكانتارا من خالل تجربة مستوحاة من السباق والتي
.تدل على أن األداء يكمن في أدق التفاصيل

MAKE THE DIFFERENCE.

.*مقاعد «سباركو كاربونشيل» الرياضية من سباركو اختيارية

ّ
 باستخدام أعلى جودة من المقاعد الرياضية المكسوة.والركاب أيضًا
 بل يتم البحث عن كل ميزة واختبارها من أجل راحة السائق،إن التميز في كوادريفوليو ال يتعلق أبدًا بمظهرها فحسب
 معزّز القوة مع دعم إضافي لموضع الفخذ، قامت ألفا روميو بتجميع مقعد قابل للتعديل كهربائيًا بثماني وضعيات يتميز بتعديل حاضن أسفل الظهر آليًا وفقًا ألربع وضعيات،بالجلد وألكانتارا
.وبطانة أمامية قابلة للتمديد لرفع مستوى الراحة بينما تختبر تجربة أداء غير مسبوق
The excellence of Quadrifoglio is never only about its looks, every feature is researched and tested for the comfort of the driver and occupants as well.
Using the highest quality Sport Leather and Alcantara seats, Alfa Romeo has assembled an 8-way power adjustable seat, featuring a 4-way power lumbar
adjustment, power bolster extra thigh support and extendable front cushion to maximize comfort while experiencing unprecedented performance.

*لمسات من ألياف الكربون في الشبكة األمامية اختيارية.

يدفعهـا تـاريـخـنا المـوروث

Driven by our DNA

ألـفـا رومـيـو كــمـا لـم
تـعـرفـهـا مـن قـبـل.

U N A P O L O G E T I C A L LY
A L FA R O M E O .

C a r b o n f i b r e g r ill i n s e r t i s o p t io n al .

يـدفـعـهــا التـمـــ ّيـز

عـنـدمـا يـلـتـقـي التـطـور في الجـمـال

Driven by E xcellence

مـع المـوروث فـي األداء.

MEETS A TR ADITION OF PERFORMANCE.

WHEN AN EVOLUTION OF BE AUT Y

تدفعهـا المشاعـر واألحـاسيس

Driven by Emotions

عـلـى الـطـرقات نـفـسـهـا ولـكـن بـشـخصـيـة مـخـتـلـفـة.

T H E SA M E ST R EE TS W IT H A DIF F ER EN T AT TIT U D E .

تدفعهـا المشاعـر واألحـاسيس

تـتـخـطـى مـهـاراتـنـا ّ
خـط الـنـهـايـة.

Def ined by Emotions

O U R SK IL L S GO B E YO N D T H E FINISH LIN E .

 بوصة بسرعتها البديهية والتفاعلية تمامًا مثل سائر8.8 تتميز شاشة العرض متعددة اللمس قياس
 لم يكن تنظيم التطبيقات واألدوات الذكية أسرع من أي وقت مضى.ميزات األداء في كوادريفوليو
 يتيح نظام ألفا™ كونيكت مع أندرويد™ أوتو وآبل.باستخدام شاشة تعمل باللمس أو القرص الدوار
 كما يستطيع السائق رؤية بيانات القيادة.كاربالي للسائق إمكانية وصل هاتفه الذكي بسهولة
. بوصة7  قياسTFT والتحذيرات واإلشعارات المهمة دون أن ُيبعد عينيه عن الطريق بفضل شاشة

. هـويـتـهـا.شـخـصـيـتـهـا

.مـجـهـزة تـجـهـيـزًا كـامـ ًال
ّ
Def ined by At titude

W EL L-A P P OIN T ED.

The new 8.8” Multitouch display is as intuitive and reactive as the rest of Quadrifoglio’s
performance features. Organising apps and widgets has never been quicker with the
touchscreen or rotary dial. The Alfa™ Connect System with Android Auto and Apple
Carplay allow the driver to mirror their smartphone with ease. The driver can also visualise
important driving data, warnings and notifications without ever shifting their eyes thanks
to the 7” TFT display.

.آبلكاربالي عالمة تجارية لشركة آبل
.تشير الصورة إلى آبلكاربالي
Apple CarPlay is a trademark of Apple
Inc. The image refers to Apple CarPlay

.أندرويد™ أوتو عالمة تجارية لشركة غوغل
Android Auto is a trademark of Google LLC

Driven by At titude

A HANDS ON
A P P ROACH .

تـدفـعـهـا الشـخـصـيـة

خـــبــرة
.عـمـلـيـة

 تضيف.تنبض الحرفية اليدوية بالحياة في الكونسول المركزي المعاد تصميمه من خالل التقنية المتطورة واالستخدام الرائع ألرقى المواد
 يشعر.مساحة التخزين اإلضافية والشاحن الالسلكي العمالنية إلى نفق مصنوع بشكل فائق الذي يعتبر كامتداد لسائر المساحة الداخلية
.السائق بملمس ألياف الكربون الحقيقية والجلد العالمي الطراز في كل مكان أثناء خوضه تحديات الطرقات
Craftsmanship comes alive in the redesigned center console through cutting edge technology and the remarkable
use of the finest materials. Additional storage space and wireless charger add functionality to a supremelycrafted tunnel that is an extension of the rest of the interior. Real carbon fibre and world class leather accompany
the driver’s hand throughout as it dominates the road.

COMMAND
Manage and move through all of the various
applications and widgets. Scroll through and change
performance features, climate and connected
services without ever having to touch the screen.

CONTROL
The leather-wrapped gear shifter delivers comfort
and power as you change through gears. Highlighted by striking Italian accents, the redesigned
console is the performance hub of the interior.

RECHARGE
The new wireless charger is convenient and ever
ready for those who are always on the go. No more
cords and cables. Just place your smartphone in the
charging area and you’ll be at 100% in no time.

األوامــــر

َّ
.تول إدارة ونقل جميع التطبيقات وواجهات المستخدم المتعددة
ّ
 المناخ أو الخدمات التي،تنقل عبر الشاشة وب ّدل عرض ميزات األداء
.تحتاجها من دون الحاجة إلى لمس الشاشة

ز ّر تحكم دائري لنظام
.الوسائط المتعددة الفاخر
PREMIUM MULTIMEDIA
SYSTEM ROTARY PAD

التـحـكـم

يوفر ذراع ناقل الحركة المكسو بالجلد الراحة والطاقة عند تغيير
 يتميز الكونسول بتصميم جديد وبلمسات إيطالية.السرعات
. وهو محور األداء في المقصورة،رائعة

.ناقل حركة مكسو بالجلد
LEATHER-WRAPPED SHIFTER

إعـادة الشـحـن

الشاحن الالسلكي الجديد مناسب وجاهز على الدوام ألولئك
 ما عليك. ال مزيد من األسالك أو الكابالت.الذين يتنقلون دائمـًا
سوى وضع هاتفك الذكي ضمن منطقة الشحن وستكون
. في خدمتك٪100

.ناقل حركة مكسو بالجلد
WIRELESS CHARGER

Def ined by At titude

. هـويـتـهـا.شـخـصـيـتـهـا

A N U P GR A D ED STAT E O F D R IVIN G .

.ارتـقـاء فـي تـجـربـة القـيـادة

Within every interior of Quadrifoglio is a powerful harmony of man and machine that comes together
in a magnificent display of Italian craftsmanship. The use of aluminum, carbon fibre, leather and
Alcantara® create an enticing invitation to experience the premium nature of performance.
Touch the leather wrapped dash with a distinctive contrasting stitch, enjoy the warmth of heated
seats all the while holding tight to the lightweight steering wheel with carbon fibre inserts. Stelvio also
maximizes its SUV design with 525 litres of fully usable space adding function to its alluring form.

 يخلق استخدام.داخل كل مقصورة في كوادريفوليو تجد تناغمًا قويًا بين اإلنسان واآللة معًا في عرض رائع من الحرفية اإليطالية
 أشعر بملمس لوح.األلومينيوم وألياف الكربون والجلد وألكانتارا دعوة مليئة بالحماس والشغف لتجربة طبيعة األداء المذهل
 واستمتع بدفء المقاعد القابلة للتدفئة بالكامل وامسك بعجلة القيادة خفيفة،القيادة المغلف بالجلد مع درزات بارزة مميزة
 لترًا من المساحة525  إلى أقصى حد معSUV  كما تعزز ستلفيو تصميم السيارة الرياضية.الوزن مع تطعيمات من ألياف الكربون
. مما يضيف العمالنية إلى شكلها الجذاب،القابلة لالستخدام بالكامل

8 . 8 ” M U LT I T O U C H D I S P L AY
A N D P E R F O R M A N C E PA G E S .
Upgrade your connection with the 2020 Quadrifoglio. The 8.8” multitouch display
is the visual centerpiece of the cockpit. The easy-to-navigate system allows the
driver to use both the touch screen and rotary dial to organize, zoom or change apps.
Thanks to the Alfa™ Connect system with Android Auto™ and Apple CarPlay, the
massive display can become a mirror of your smartphone to easily stay connected.
The system also features new Performance Pages giving the driver direct access to
unique performance data and information like torque management, temperatures
and drag race timers. These numbers may not mean something to everyone, but they
mean everything to Alfa Romeo.

شاشــة عــرض متعــددة اللمــس قيــاس
. بوصــة وصفحــات األداء8.8
 بوصة8.8  تعتبر شاشة العرض متعددة اللمس.2020 انطلق إلى مستوى أعلى من التواصل في كوادريفوليو
 يتيح نظام المالحة السهل للسائق استخدام كل من الشاشة التي تعمل.محورًا مركزيًا مرئيًا في المقصورة
 بفضل نظام ألفا™ كونيكت مع.تصغيرها أو تغييرها/باللمس والقرص الدوار لتنظيم التطبيقات أو تكبيرها
 يمكن أن تصبح الشاشة الكبيرة شاشة عاكسة لهاتفك الذكي للبقاء على،أندرويد™ أوتو وآبل كاربالي
 كما يتميز النظام أيضًا بصفحات أداء جديدة تمنح السائق الوصول المباشر والسهل إلى بيانات.اتصال بسهولة
 قد ال تعني هذه.األداء الفريدة والمعلومات مثل إدارة عزم الدوران ودرجات الحرارة ومؤقتات سباق السحب
. ولكنها تعني كل شيء للعالمة ألفا روميو،األرقام شيئًا للجميع

• INTERACTIVE WIDGETS

• واجهات مستخدم تفاعلية

• STRAIGHT LIST FOR IMPROVED PERFORMANCES

محسن
• قائمة مباشرة ألداء
ّ

• MAXIMIZED PREVIEW AREA

• منطقة عرض قصوى
• عرض مكبّر رأسيًا

• VERTICALLY MAXIMIZED VIEW

سحب أفقي
HORIZONTAL SWIPE

ألمس لتكبير الرمز

أنقر لتغيير حجم الرمز

TOUCH TO ENLARGE THE ICON

TAP TO RESIZE ICON

تدفعهـا المشاعـر واألحـاسيس

الجـاذبـيـة الـواضـحـة
تـتـخـطـى الخطـوط العـريـضـة.

Def ined by Emotions

U N MISTA K E A B L E AT T R AC TIO N
D O E SN ’ T A LWAYS STAY IN T H E LIN E S.

تدفعهـا المشاعـر واألحـاسيس

نـتـرك بـصـمـتـنـا.

Driven by Emotions

L E AVIN G O U R M A R K .

تدفعـهـا التـكـنـولـوجـيـا

.الـقـوة الـمـدعـومـة بـمـزايـا أخـرى
 في لحظة تبدو.ألفا روميو كوادريفوليو حجر الزاوية في عالم السيارات بفضل تاريخها وفلسفتها المتمحورة حول السباقات
 من خالل استخدام التقنيات الرائدة. عملت ألفا روميو بجد للقيام بالعكس،فيها التكنولوجيا تتجاوز قوة الحدس البشري
 من. تعزز كوادريفوليو قدرة السائق على الوصول إلى المستوى الثاني من القيادة الذاتية،وأنظمة القيادة اآللية المتطورة
. ابتكرت ألفا روميو تجربة قيادة أكثر أمانًا وإثارة،خالل وضع العاطفة والمتعة في طليعة كل مللي ثانية خلف عجلة القيادة

Driven by Technology

T H E ST R EN GT H TO B E P OW ER ED
BY S O M E T HIN G M O R E .
Alfa Romeo Quadrifoglio is a cornerstone in the automotive world for its uniquely racing
centric history and philosophy. In a moment when technology seems to go beyond the power
of human intuition, Alfa Romeo has worked diligently to do the opposite. Through the use
of leading technologies and cutting edge automated driving systems, Quadrifoglio enhances
the driver’s ability reaching the second level of autonomous driving. By putting passion and
pleasure at the forefront of every millisecond behind the wheel Alfa Romeo has created a
safer and more exciting driving experience.

نظام مراقبة الزوايا العمياء النشط

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار

ACTIVE BLIND SPOT ASSIST

LANE KEEPING ASSIST

،توجد أجزاء في الجزء الخلفي من السيارة ُتعرف باسم النقطة العمياء
.وهي عندما تكون هناك مركبة أخرى غير مرئية مؤقتًا عبر المرايا الجانبية
يراقب نظام مراقبة الزوايا العمياء النشط باستمرار المناطق العمياء الخلفية
 لتنبيه السائق عندما يحاول االنتقال إلى ممر مشغول،جانبي السيارة
على
ْ
 يقدم النظام أيضًا تصحيحًا توجيهيًا للمساعدة، باإلضافة إلى التنبيه.مسبقًا
.في تجنب االصطدام بالمركبات المخفية في المنطقة العمياء

يقوم نظام المساعدة في الحفاظ على المسار بتنبيه السائق
إذا انحرفت السيارة عن المسار المحدد ويوفر إجرا ًء تصحيحيًا
.للمساعدة في توجيه السيارة تلقائيًا إلى مسارها الصحيح

There are portions in the rear of the vehicle that are
commonly known as a blind spot, which is when another
vehicle is there it is temporarily invisible to the side
mirrors. The Active Blind Spot Assist continuously
monitors the rear blind zones on both sides of the
vehicle, alerting you when you are attempting to move
into a lane that is already occupied. In addition to the
alert, the system also delivers a steering correction to
help avoid collisions with vehicles hidden in your blind spot.

Lane Keeping Assist aler ts the driver if the
vehicle is straying out if its lane and provides a
corrective action to help automatically correct
the vehicle’s path and direct it back into the lane.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي
مع فرامل الطوارئ المستقلة
نظام التحكم عند هبوط التالل
HILL DESCENT CONTROL

يحافظ هذا النظام على تق ّدم السيارة بسرعة ثابتة أثناء الهبوط
 يتم ضمان، بهذه الطريقة.عن طريق تشغيل المكابح تلقائيًا
االستقرار والسالمة حتى في ظروف ضعف السيطرة والثبات على
.المنحدرات الحادة
This systems maintains the vehicle at a constant
speed while descending by automatically operating the brakes. In this way, stability and safety
are ensured even in conditions of poor grip on
steep slopes.

FORWARD COLLISION WARNING
WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE

يقوم نظام فرامل الطوارئ المستقل بتحذير السائق بواسطة
التنبيهات المرئية والمسموعة عندما يستشعر احتمال وقوع
، إذا لم يستجب السائق واستمر خطر االصطدام.اصطدام أمامي
فعندها تقوم المركبة بتطبيق الفرامل تلقائيًا وإيقاف السيارة
.بالكامل
The Autonomous Emergency Brake notifies the
driver with visual and audible alerts when it senses
a potential frontal impact. If the driver doesn’t
respond, and the risk of a collision continues, the
vehicle can automatically brake and bring the
vehicle to a full stop.

نظام مساندة الركن

المصابيح األمامية األوتوماتيكية العالية

PARK ASSIST

AUTOMATIC HIGH BEAM

يستخدم النظام كاميرا مثبتة على المصد الخلفي وأجهزة استشعار
 بينما.أمامية وخلفية ُتع ِلمك وقتما ترصد عقبات في طريقك
تساعدك المؤشرات السمعية البصرية والشبكة الديناميكية على
.شاشة متعددة اللمس في تجنب الحوادث أثناء ركن السيارة

 سوا ًء في النفق أو بسبب،يمكن أن يتغير الضوء الخارجي بسرعة
 تتحول المصابيح.الطقس السيء المفاجئ أو عند غروب الشمس
األمامية األوتوماتيكية العالية تلقائيًا وبسرعة من الضوء العالي إلى
.الضوء المنخفض حسب مستويات اإلضاءة

The system uses a camera mounted on the rear
bumper as well as the front and rear sensors to notify
you when obstacles are in your path. Audiovisual
indicators and the dynamic grid on the MultiTouch
display help you to avoid accidents during parking.

Outdoor light can change quickly, whether in a
tunnel or because of sudden adverse weather or
sunset. The Automatic High-Beam Headlamps
automatically and quickly switch from high beams
to low beams depending on lighting conditions.

نظام تثبيت السرعة المرن
ACTIVE CRUISE CONTROL

 كما أنه.يتيح لك نظام تثبيت السرعة الفعال ضبط سرعة القيادة
يصحح نفسه تلقائيًا عندما تتغير السرعة أو عندما ال ُتحترم المسافة
.اآلمنة بين سيارت ْين
The active cruise control allows you to set the
cruising speed of your vehicle. It also automatically
corrects itself when the speed changes or when the
safe distance between two vehicles isn’t respected.

أحمر مع لوحة عدادات/مقصورة بلون أسود
مغلفة بجلد أسود ودرزات بلون أحمر
Black/Red interior with black leather
wrapped dashboard and red stitching

األلـوان الـداخـلـيـة

INTERIORS

ثلجي مع لوحة عدادات/مقصورة بلون أسود
أخضر/مغلفة بجلد أسود ودرزات بلون أبيض

مقصورة بلون أسود مع لوحة عدادات مغلفة
بجلد أسود ودرزات بلون رمادي داكن

مقصورة بلون أسود مع لوحة عدادات مغلفة
بجلد أسود ودرزات بلون أحمر

مقصورة بلون أسود مع لوحة عدادات مغلفة
أخضر/بجلد أسود ودرزات بلون أبيض

Black/Ice interior with black leather
wrapped dashboard and white/green stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and dark grey stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and red stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and white/green stitching

أحمر مع لوحة عدادات/مقصورة بلون أسود
مغلفة بجلد أسود ودرزات بلون أحمر
Black/Red interior with black leather
wrapped dashboard and red stitching

األلـوان الـداخـلـيـة

INTERIORS

ثلجي مع لوحة عدادات/مقصورة بلون أسود
أخضر/مغلفة بجلد أسود ودرزات بلون أبيض

مقصورة بلون أسود مع لوحة عدادات مغلفة
بجلد أسود ودرزات بلون رمادي داكن

مقصورة بلون أسود مع لوحة عدادات مغلفة
بجلد أسود ودرزات بلون أحمر

مقصورة بلون أسود مع لوحة عدادات مغلفة
أخضر/بجلد أسود ودرزات بلون أبيض

Black/Ice interior with black leather
wrapped dashboard and white/green stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and dark grey stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and red stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and white/green stitching

مـقـاعد جـولـيـا وسـتـلـفـيـو

G I U L I A A N D S T E LV I O S E A T S

. لوحة عدادات وألواح الباب سوداء، أحزمة مقاعد سوداء،ألكانتارا® سوداء مع خياطة سوداء/مقاعد رياضية جلد
)(متوفرة أيضًا بأحزمة مقاعد حمراء أو خضراء

.أحمر/ لوحة عدادات وألواح الباب بلونين أسود، أحزمة مقاعد حمراء،ألكانتارا® سوداء مع خياطة حمراء/مقاعد رياضية جلد
)(متوفرة أيضًا بأحزمة مقاعد سوداء ولوحة عدادات سوداء

 لوحة عدادات وألواح الباب بلونين، أحزمة مقاعد خضراء،خضراء/ألكانتارا® سوداء مع خياطة بيضاء/مقاعد رياضية جلد
) (متوفرة أيضًا بأحزمة مقاعد سوداء ولوحة عدادات سوداء.أسود/أبيض

 (متوفرة أيضًا بأحزمة. لوحة عدادات وألواح الباب سوداء، أحزمة مقاعد سوداء،مقاعد رياضية جلد سوداء مع خياطة سوداء
)مقاعد حمراء أو خضراء

Black leather/Alcantara® sport seats with black stitchings, black seat belts, black dashboard
and door panels. (Available also with red or green seat belts)

Black leather/Alcantara® sport seats with red stitchings, red seat belts, bi-tone black/red
dashboard and door panels. (Available also with black seat belts and black dashboard)

Black leather/Alcantara® sport seats with white/green stitchings, green seat belts, bi-tone black/
white dashboard and door panels. (Available also with black seat belts and black dashboard)

Black leather sport seats with black stitchings, black seat belts, black dashboard and door
panels. (Available also with red or green seat belts)

 (متوفرة. لوحة عدادات وألواح الباب سوداء، أحزمة مقاعد سوداء،ألكانتارا® سوداء مع خياطة سوداء/مقاعد سباركو® جلد
)أيضًا بأحزمة مقاعد حمراء أو خضراء

.أحمر/ لوحة عدادات وألواح الباب بلونين أسود، أحزمة مقاعد حمراء،ألكانتارا® سوداء مع خياطة حمراء/مقاعد سباركو® جلد
)(متوفرة أيضًا بأحزمة مقاعد سوداء ولوحة عدادات سوداء

 لوحة عدادات وألواح الباب بلونين، أحزمة مقاعد خضراء،خضراء/ألكانتارا® سوداء مع خياطة بيضاء/مقاعد سباركو® جلد
) (متوفرة أيضًا بأحزمة مقاعد سوداء ولوحة عدادات سوداء.أبيض/أسود

 (متوفرة أيضًا.أحمر/ لوحة عدادات وألواح الباب بلونين أسود، أحزمة مقاعد حمراء،مقاعد رياضية جلد حمراء مع خياطة حمراء
)بأحزمة مقاعد سوداء ولوحة عدادات سوداء

Black leather/Alcantara® Sparco® seats with black stitchings, black seat belts, black dashboard and door panels. (Available also with red or green seat belts)

Black leather/Alcantara® Sparco® seats with red stitchings, red seat belts, bi-tone black/red
dashboard and door panels. (Available also with black seat belts and black dashboard)

Black leather/Alcantara® Sparco® seats with white/green stitchings, green seat belts, bi-tone
black/white dashboard and door panels. (Available also with black seat belts and black dashboard)

Red leather sport seats with red stitchings, red seat belts, bi-tone black/red dashboard and
door panels. (Available also with black seat belts and black dashboard)

BRAKES

الـمـكـابـح

Carbon-ceramic brake disks
Black Brake Calipers
(optional)

مكابح قرصية كربون سيراميك
مكابس سوداء
)(اختيارية

Carbon-ceramic brake disks
Anodised Brake Calipers
(optional)

مكابح قرصية كربون سيراميك
مكابس سوداء مؤكسدة
)(اختيارية

Carbon-ceramic brake disks
Red Brake Calipers
(optional)

مكابح قرصية كربون سيراميك
مكابس حمراء
)(اختيارية

Carbon-ceramic brake disks
Yellow Brake Calipers
(optional)

مكابح قرصية كربون سيراميك
مكابس صفراء
)(اختيارية

عـجـالت سـتـلـفـيـو

S T E LV I O W H E E L S

عـجـالت جـولـيـا

GIULIA WHEELS

 20 - 5ERإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك

5ER - 20’’ - alloy wheels

 ٢٠ - 5YNإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك داكن 5YN - 20’’ - dark alloy wheels

 19 - 5ERإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك

5ER - 19’’ - alloy wheels

 19 - 5ERإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك داكن

5ER - 19’’ - dark alloy wheels

 21 - 1M3إنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك

1M3 - 21’’ - alloy wheels

 21 - 1 LSإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك داكن

1LS - 21’’ - dark alloy wheels

 19 - 5YNإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك

5YN - 19’’ - alloy wheels

 19 - 5YNإنش  -عجالت ألومينيوم مسبوك داكن

5YN - 19’’ - dark alloy wheels

تدفعهـا األلـوان

حـلـم كـل سـائـق ،يـرتـدي اللـون األحـمـر.

Driven by Colours

E V ERY PILOT D R E A MS IN R ED.

)األلـوان الخـارجـيـة (جـولـيـا

E X T ER N A L CO LO R PA L E T T E
سادة

معدنية

SOLID

414 - Alfa Red

METALLIC

756 - Misano Blue

 ألفا أحمر- 414

 أزرق ميزانو- 756

معدنية

METALLIC

092 - Montecarlo Blue

 أزرق مونتيكارلو- 092

408 - Vulcano Black

 أسود فيضاني- 408

646 - Montreal Green

 أخضر مونتريال- 646

437 - GT Junior Ocra

 جي تي جونيور أوكرا- 437

ثالث طبقات
TRICOAT

035 - Vesuvio Grey

 رمادي فيسوفيو- 035

620 - Silverstone Grey

 رمادي صخري- 620

362 - Competizione Red

 أحمر كومبتيزيون- 362

248 - Trofeo White

 أبيض تروفيو- 248

األلـوان الخـارجـيـة (سـتـلـفـيـو)

E X T ER N A L CO LO R PA L E T T E
سادة

معدنية

SOLID

METALLIC

 - 756أزرق ميزانو

756 - Misano Blue

 - 414ألفا أحمر

414 - Alfa Red

معدنية

METALLIC

 - 437جي تي جونيور أوكرا

437 - GT Junior Ocra

 - 646أخضر مونتريال

646 - Montreal Green

 - 408أسود فيضاني

408 - Vulcano Black

 - 092أزرق مونتيكارلو

092 - Montecarlo Blue

ثالث طبقات
TRICOAT

 - 248أبيض تروفيو

248 - Trofeo White

 - 362أحمر كومبتيزيون

362 - Competizione Red

 - 620رمادي صخري

620 - Silverstone Grey

 - 035رمادي فيسوفيو

035 - Vesuvio Grey

T E C H N I C A L D ATA G I U L I A
ENGINE CHARACTERISTICS

 أحصنة510  لتر2.9 Bi Turbo V6 محرك

2.9 V6 Bi-TURBO 510 HP

الـمـواصـفـات الـتـقـنـيـة جـولـيـا

العجالت واإلطارات

WHEELS AND TIRES

مواصفات المحرك

V6 90° all aluminum

Front wheels (in)

8,5J x 19

19 x 8,5J

)عجالت أمامية (إنش

 من األلومينيوم بالكامل°90 V6

النوع

Bore x stroke (mm)

86,5 x 82

Rear wheels (in)

10J x 19

19 x 10J

)عجالت خلفية (إنش

82x86,5

)فتحة × قطر األسطوانة (ملم

3

Displacement (cm )

2891

Front tires (mm)

245/35 R19 93Y

245/35 R19 93Y

)إطارات أمامية (ملم

2891

)3اإلزاحة (سم

Compression ratio

9,3 : 1

Rear tires (mm)

285/30 R19 98Y

285/30 R19 98Y

)إطارات خلفية (ملم

٩،٣١:١

نسبة الضغط

Maximum power kW (HP) @ rpm

375 (510) @ 6500

SUSPENSIONS

أنظمة التعليق

6500 ) عند510( 375

القوة القصوى كيلوواط (قوة حصانية) عند دورة بالدقيقة

Maximum torque Nm (kgm) @ rpm

600 (61) @ 2500 – 5000

 (كغ) عند دورة بالدقيقة.م.العزم األقصى ن

Active engine management

Cylinder deactivation; Start&Stop system

أذرع عرضية مزدوجة أمامية ألفا™ لينك مع محور توجيه نصف ظاهري

5000-2500 ) عند61( 600
 نظام التشغيل واإليقاف،عدم تفعيل األسطوانة

إدارة المحرك النشط

Type

TRANSMISSION

Front

Alfa™ Link double-wishbone with semi-virtual steering axle

Rear

Alfa™ Link with vertical rod

عمودي
ألفا™ لينك خلفي مع ذراع
ّ

Drive system

Rear wheel drive

Gearbox

8-speed automatic

PERFORMANCE

Drag coefficient (Cd)

0,32

Lift coefficient (Cl)

–0,1 **

0,32

معامل السحب

** ٠،١-

معامل الرفع

307

Acceleration: 0 – 100 km/h (s)

3,9

FUEL CONSUMPTIONS - EMISSIONS
Combined cycle consumption (l/100 km)

Boot capacity (liters)

480

480

)سعة صندوق األمتعة (لتر

Fuel tank (liters)

58

58

)سعة خزان الوقود (لتر

Kerb Weight (kg)

1620

1620

)وزن السيارة فارغة (كغ

13.6

BRAKES

نظام الدفع

 سرعات أوتوماتيكية8

علبة التروس

307

)س/السرعة القصوى (كم

3,9

)س (ثانية/ كم١٠٠ -  صفر:التسارع

 انبعاثات كربونية:استهالك الوقود
13,6

)* مع مكابح كربون سيراميك (اختيارية
** مع فاصل ألفا™ الهوائي النشط

* With carbon - ceramic brakes (opt)
** With Alfa Active Aero Splitter activated

الدفع الخلفي

األداء

القدرات واألوزان

CAPACITIES AND WEIGHTS

Top speed (km/h)

ناقل الحركة

الديناميكية الهوائية

AERODYNAMICS

) كم١٠٠/دورة مختلطة (لتر

المكابح

Vented front rotors, size (mm)

360 x 32 (390 x 34) *

*)٣٤ x ٣٩٠( ٣٢ x ٣٦٠

) حجم (ملم،د ّوارات أمامية قابلة للتهوية

Vented rear rotors, size (mm)

350 x 28 (360 x 28) *

*)٢٨ x ٣٦٠( ٢٨ x ٣٥٠

) حجم (ملم،د ّوارات خلفية قابلة للتهوية

Braking distance 100 – 0 km/h (m)

32

32

)س (متر/ إلى صفر كم100 مسافة الكبح من

 قد ال تعكس نسب التجانس لثاني أكسيد. يتم اإلشارة إلى نسب استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود حسب اللوائح المعمول بها بهدف مقارنة بيانات السيارة.1153-1152 / 2017 )EU( ) حسب الالئحة التنظيميةNEDC(  االرتباط المشار إليها في القيادة األوروبية الجديدة/ يتم تحديد قيم استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود على أساس طريقة القياس
 تشير النسبة الموضحة لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود إلى إصدارات السيارة ذات النسب األعلى. مع أحوال واستخدام ومعدات السيارة، ظروف الطقس، أحوال الطريق، بأسلوب القيادة، على سبيل المثال وليس الحصر، والتي تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة،الكربون واستهالك الوقود النسب الفعلية لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود
. أو حجم اإلطارات المحددة/  قد تتغير هذه النسب مع التكوين الالحق اعتمادًا على المعدات المحددة و.واألدنى
 سيتم توفير النسب الرسمية لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود للسيارة التي اشتراها العميل مع الوثائق المصاحبة، على أية حال.النسب المحددة لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود ليست نهائية وقد تتطور نتيجة للتغييرات في دورة اإلنتاج؛ ستتوفر المزيد من النسب الحديثة لدى الموزع الرسمي المعتمد لدى فروع مجموعة فيات كرايسلر للسيارات
. ينبغي اإلشارة إلى القوانين المعمول بها في كل بلد، في الحاالت التي تكون فيها نسب ثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود مرتبطة بأغراض حساب الضرائب والرسوم المتعلقة بالمركبة.للسيارة

2820
4639

1024

1426

1426

The CO2 and fuel consumption values are determined on the basis of the measurement / correlation method referring to the NEDC cycle as per Regulation (EU) 2017/1152-1153.
The CO2 and fuel consumption values obtained according to applicable regulation are indicated in order to allow the comparison of vehicle data. The homologation values of CO2 and fuel consumption may not reflect the actual values of CO2 and fuel consumption, which depend
on many factors related, by way of example but not limitation, to the driving style, the route, the weather and road conditions, the condition, use and equipment of the vehicle.
The indicated value of CO2 and fuel consumption refers to the versions of the vehicle with the highest and the lowest values. Those values may change with the subsequent configuration depending on equipment selected and/or size of tires selected.
The indicated values of CO2 and fuel consumption are not definitive and may evolve as a result of changes in the production cycle; more up-to-date values will be available at the selected official dealer of the FCA network.
In any case, the official values of CO2 and fuel consumption of the vehicle purchased by the customer will be provided with the documents accompanying the vehicle.
In cases where the values of CO2 and fuel consumption are relevant for the purposes of calculating taxes and duties related to the vehicle, reference should be made to the applicable laws in each country.

1873
2024

1607

2820
4639

1024

1873
2024

1607

T E C H N I C A L D ATA S T E LV I O
ENGINE CHARACTERISTICS

 أحصنة510  لتر2.9 Bi Turbo V6 محرك

2.9 V6 Bi-TURBO 510 HP

الـمـواصـفـات الـتـقـنـيـة سـتـلـفـيـو
العجالت واإلطارات

WHEELS AND TIRES

مواصفات المحرك

V6 90° all aluminum

Front wheels (in)

9J x 20

٢٠ x 9J

)عجالت أمامية (إنش

 من األلومينيوم بالكامل°90 V6

النوع

Bore x stroke (mm)

86,5 x 82

Rear wheels (in)

10J x 20

٢٠ x 10J

)عجالت خلفية (إنش

82x86,5

)فتحة × قطر األسطوانة (ملم

Displacement (cm )

2891

Front tires (mm)

255/45 R20 101Y

255/45 R20 101Y

)إطارات أمامية (ملم

2891

)3اإلزاحة (سم

Compression ratio

9,31 : 1

Rear tires (mm)

285/40 R20 104Y

285/40 R20 104Y

)إطارات خلفية (ملم

٩،٣١:١

نسبة الضغط

Maximum power kW (HP) @ rpm

375 (510) @ 6500

أنظمة التعليق

6500 ) عند510( 375

القوة القصوى كيلوواط (قوة حصانية) عند دورة بالدقيقة

Maximum torque Nm (kgm) @ rpm

600 @ 2500 - 5000

أذرع عرضية مزدوجة أمامية ألفا™ لينك مع محور توجيه نصف ظاهري

5000-2500  عند600

 (كغ) عند دورة بالدقيقة.م.العزم األقصى ن

Active engine management

Cylinder deactivation; Start&Stop system

 نظام التشغيل واإليقاف،عدم تفعيل األسطوانة

إدارة المحرك النشط

Type

3

SUSPENSIONS

TRANSMISSION

Front

Alfa™ Link double-wishbone with semi-virtual steering axle

Rear

Alfa™ Link with 4-and-a-half links

 وصالت ونصف٤ ألفا™ لينك خلفي مع

Drive system

Q4 all-wheel drive

Gearbox

8-speed automatic

PERFORMANCE
Top speed (km/h)

ناقل الحركة

القدرات واألوزان

CAPACITIES AND WEIGHTS
Boot capacity (liters)

525

٥٢٥

)سعة صندوق األمتعة (لتر

Fuel tank (liters)

64

٦٤

)سعة خزان الوقود (لتر

Kerb Weight (kg)

1830

١٨٣٠

)وزن السيارة فارغة (كغ

Acceleration: 0 – 100 km/h (s)

3,8

نظام الدفع

 سرعات أوتوماتيكية8

علبة التروس

األداء

283
)* مع مكابح كربون سيراميك (اختيارية

* With carbon - ceramic brakes (opt)

 بجميع العجالتQ4 الدفع

٢٨٣

)س/السرعة القصوى (كم

٣،٨

)س (ثانية/ كم١٠٠ -  صفر:التسارع

 انبعاثات كربونية:استهالك الوقود

FUEL CONSUMPTIONS - EMISSIONS
Combined cycle consumption (l/100 km)

١٢،٥

12,0

) كم١٠٠/دورة مختلطة (لتر

المكابح

BRAKES
Vented front rotors, size (mm)

360 x 32 (390 x 34) *

*)٣٤ x ٣٩٠( ٣٢ x ٣٦٠

) حجم (ملم،د ّوارات أمامية قابلة للتهوية

Vented rear rotors, size (mm)

350 x 28 (360 x 28) *

*)٢٨ x ٣٦٠( ٢٨ x ٣٥٠

) حجم (ملم،د ّوارات خلفية قابلة للتهوية

Braking distance 100 – 0 km/h (m)

36,5

٣٦،٥

)س (متر/ إلى صفر كم100 مسافة الكبح من

 قد ال تعكس نسب التجانس لثاني أكسيد. يتم اإلشارة إلى نسب استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود حسب اللوائح المعمول بها بهدف مقارنة بيانات السيارة.1153-1152 / 2017 )EU( ) حسب الالئحة التنظيميةNEDC(  االرتباط المشار إليها في القيادة األوروبية الجديدة/ يتم تحديد قيم استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود على أساس طريقة القياس
 تشير النسبة الموضحة لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود إلى إصدارات السيارة ذات النسب األعلى. مع أحوال واستخدام ومعدات السيارة، ظروف الطقس، أحوال الطريق، بأسلوب القيادة، على سبيل المثال وليس الحصر، والتي تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة،الكربون واستهالك الوقود النسب الفعلية لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود
. أو حجم اإلطارات المحددة/  قد تتغير هذه النسب مع التكوين الالحق اعتمادًا على المعدات المحددة و.واألدنى
 سيتم توفير النسب الرسمية لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود للسيارة التي اشتراها العميل مع الوثائق المصاحبة، على أية حال.النسب المحددة لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود ليست نهائية وقد تتطور نتيجة للتغييرات في دورة اإلنتاج؛ ستتوفر المزيد من النسب الحديثة لدى الموزع الرسمي المعتمد لدى فروع مجموعة فيات كرايسلر للسيارات
. ينبغي اإلشارة إلى القوانين المعمول بها في كل بلد، في الحاالت التي تكون فيها نسب ثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود مرتبطة بأغراض حساب الضرائب والرسوم المتعلقة بالمركبة.للسيارة

1681

1681

The CO2 and fuel consumption values are determined on the basis of the measurement / correlation method referring to the NEDC cycle as per Regulation (EU) 2017/1152-1153.
The CO2 and fuel consumption values obtained according to applicable regulation are indicated in order to allow the comparison of vehicle data. The homologation values of CO2 and fuel consumption may not reflect the actual values of CO2 and fuel consumption, which depend
on many factors related, by way of example but not limitation, to the driving style, the route, the weather and road conditions, the condition, use and equipment of the vehicle.
The indicated value of CO2 and fuel consumption refers to the versions of the vehicle with the highest and the lowest values. Those values may change with the subsequent configuration depending on equipment selected and/or size of tires selected.
The indicated values of CO2 and fuel consumption are not definitive and may evolve as a result of changes in the production cycle; more up-to-date values will be available at the selected official dealer of the FCA network.
In any case, the official values of CO2 and fuel consumption of the vehicle purchased by the customer will be provided with the documents accompanying the vehicle.
In cases where the values of CO2 and fuel consumption are relevant for the purposes of calculating taxes and duties related to the vehicle, reference should be made to the applicable laws in each country.
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اخــتياري

الـمـكـونـات القـيـاسـيـة
من الخـارج

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو

عجالت من األلومينيوم خفيف الوزن  ١٩إنش

⚫

عجالت كوادريفوليو من األلومينيوم  ٢٠إنش

−

⚫

مكابس مكابح مؤكسدة

⚫

⚫

مصابيح أمامية بي-زينون  ٣٥واط مع نظام اإلضاءة األمامي التكيفي

⚫

⚫

فتحات جانبية سوداء المعة
أسفل الهيكل ّ
مغطى

⚫

⚫

−

السـالمـة
فرامل الطوارئ المستقلة مع نظام رصد المشاة

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو
⚫

⚫

⚫

التكنولوجـيا
نظام الصوت الفاخر هارمان كاردون بـ ١٤مكبرًا للصوت

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو

اخــتياري

⚫

⚫

عجالت من األلومينيوم خفيف الوزن الداكن  ١٩إنش

المجموعـات
ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو
⚪

−

المجـمـوعـات
مجموعة المقاعد اآللية

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو

المجـمـوعـات
مجموعة المالحة

نظام مراقبة الزوايا العمياء مع نظام استكشاف األجسام
والسيارات العابرة عند الرجوع
النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

نظام ألفا™ أكتيف الهوائي

⚫

⚫

⚫

عجالت كوادريفوليو من األلومينيوم الالمع  ١٩إنش

⚪

−

مسند آلي

شاشة عرض متعددة اللمس ملونة  ٨،٨بوصة مع المالحة

⚫

⚫

نظام التعليق الهوائي ألفا™ أكتيف
توجيه ألفا™ للعزم النشط

⚫

−

عجالت كوادريفوليو من األلومينيوم الداكن  ١٩إنش

⚪

−

⚫

⚫

−

⚪

نظام التحذير من االصطدام األمامي

⚫

⚫

نظام التحكم ألفا™ بمجال الشاسيه

عجالت من األلومينيوم الداكن  ٢٠إنش

مقعد كل من السائق والراكب األمامي  ٨ -وضعيات آلية +
مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل آليًا وفقًا لـ ٤وضعيات

شاحن السلكي

⚫

⚫

⚫

−

نظام الكبح المدمج

⚫

⚫

اإلدارة الفعالة ألسطوانات ألفا™*

⚫

⚫

شعار خلفي دارك ميرون

⚫

⚫

نظام تنبيه االبتعاد عن المسار

⚫

⚫

ألفا™ دي إن إي برو (مع وضعية السباق)

−

⚪

⚫

⚫

عجالت من األلومينيوم الداكن  ٢١إنش
ّ
الفضي  ٢١إنش
عجالت من األلومينيوم

−

⚪

لمسات تريلوبو الثالثية دارك ميرون
عملي
مو ّزع هوائي خلفي
ّ

⚫

⚫

عدة نفخ اإلطارات

⚪

⚫

⚫

ز ّر ألفا™ للتحكم الدائري

⚫

⚫

منفذ طاقة إضافي في الصندوق بقوة  ٢٣٠فولط  ٥٠ /هرتز

⚫

−

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

⚫

⚫

آبل كاربالي  /أندرويد أوتو™

⚫

⚫

غاسالت الزجاج األمامي

⚫

⚫

نظام التحكم عند هبوط التالل

⚫

⚫

نظام التشغيل واإليقاف

⚫

الــراحـة

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو

غطاء صندوق المحرك مع فتحات هواء

⚫

⚫

مصابيح نهارية LED

⚫

⚫

مصابيح خلفية ومكابح LED

مقعد خلفي طويل ٤٠/٢٠/٤٠

⚫

⚫

مطلي
سقف العجلة
ّ
شعار كوادريفوليو

زجاج أمامي حراري

⚫

−

⚫

⚫

⚫

⚫

مصدات كوادريفوليو الخاصة

⚫

⚫

واقيات جانبية مع لمسات ألياف الكربون

⚫

−

⚫

⚫

 ٤مخارج للعادم خاصة

من الـداخـل

ستلفيو
جوليا
كوادريفوليو كوادريفوليو

مقاعد أمامية ألكانتارا®  /جلد بست وضعيات يدوية

⚫

⚫

شاشة عرض  TFTالملونة قياس  ٧بوصة

⚫

⚫

إضاءة داخلية محيطة

⚫

⚫

لمسات من ألياف الكربون على لوحة العدادات،
الممر الوسطي وألواح األبواب

⚫

⚫

⚫

⚫

لوحة العدادات وألواح األبواب مغلفة بالجلد
حجرة تخزين  IPبجانب السائق
ألواح مبطنة لعتبة الباب من األلومينيوم

P

⚫

⚫

⚫

نواقل حركة صغيرة من األلومينيوم

⚫

⚫

دواسات رياضية من األلومينيوم

⚫

⚫

زر تشغيل المحرك أحمر في لوحة العدادات

⚫

⚫

مقود توجيه كوادريفوليو

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

نظام تثبيت السرعة  /مح ّدد السرعة
منطقتان للتحكم بدرجة الحركة أوتوماتيكيًا
مع نظام جودة الهواء
حساسات المطر
حساسات وقت الغسق ّ /
ّ
مكابح الوقوف الكهربائية

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

إضاءة مقابض األبواب الخارجية

P

⚫

حساسات الركن األمامية والخلفية

⚫

⚫

⚫

⚫

* تسمح بإلغاء تنشيط ثالث أسطوانات في ظروف معينة ،ألقصى كفاءة ممكنة وتوفير في استهالك الوقود.
غير متوفرة في وضعية السباق.

نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف/االنطالق

⚪

مقود توجيه قابل للتدفئة (ضمن مقاعد قابلة للتدفئة
ومكسوة بالجلد وآلية)

⚪/P

⚪

نظام العادم أكرابوفيتش

⚪

نظام المالحة ألفا™ كونيكت ثالثي األبعاد بشاشة عرض
ّ
مشغل أقراص إم بي
 ٨،٨بوصة (راديو ،مالحة ثالثية األبعاد،
 ،٣منفذ صوت إضافي ،بلوتوث)*

نظام التنبيه لتركيز السائق

⚪

حامل األمتعة على السقف مطلي بلون أسود

−

⚪

أقراص مكابح كاربون-سيراميك

⚪

⚪

مقاعد كاربونشيل الرياضية من سباركو مع تعديل االرتفاع آليًا

⚪

⚪

البث الرقمي لبرامج الراديو

⚪

⚪

سقف من ألياف الكربون

⚪

−

مكابس المكابح مطلية (حمراء ،صفراء ،سوداء)

⚪

⚪

فتحة سقف آلية
زجاج مع ّتم (خلفي للباب الثاني)

−

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪
⚪

مرآة داخلية للرؤية الخلفية ذاتية الخفوت

⚫

⚫

نظام فتح األبواب عن ُبعد

P

⚫

للطي ذاتية الخفوت
مرايا خارجية للرؤية الخلفية قابلة
ّ

مع لمسات من ألياف الكربون

⚫

⚫

باب خلفي آلي

−

⚫

ع ّدة التدخين

⚪

ماسحات زجاج أمامي حساسة للمطر

⚫

⚫

سكة الصندوق الخلفي القابلة للتعديل

−

⚪

كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط شبكية ديناميكية

⚫

⚫

شبكة الصندوق

P

⚪

جهاز إنذار ،حماية لغطاء صندوق المحرك
ووحدة استشعار اقتحام السيارة

⚪

⚪

مقود توجيه كوادريفوليو مغلف بالجلد وألكانتارا®

−

حامل أكياس البقالة

مجموعة وسائل الراحة
⚪

⚪

إضاءة خافتة لمقابض األبواب الخارجية
حجرة تخزين ( IPجانب السائق)

ميزة المحافظة على المسار

⚪

−

نظام فتح األقفال عن ُبعد من دون استخدام
المفتاح للباب ْين األمامي ْين

مجموعة مساندة السائق بالس
نظام مراقبة الزوايا العمياء النشط
ميزة المحافظة على المسار

⚪

شبكة الصندوق

مجموعة مساندة السائق

⚪

مجموعة سهولة التحميل
خطافات شبكة الصندوق

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة
نظام مراقبة الزوايا العمياء النشط

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

نظام التحكم بالسرعة الذكي
نظام تثبيت السرعة المرن

قياسية ⚫

اختيارية ⚪

غير متوفرة −

ضمن مجموعة P

STA NDA R D CONTENTS
EXTERIOR

GIULIA Q STELVIO Q

SAFETY

OPTION A L
GIULIA Q STELVIO Q
⚫

⚫

Autonomous Emergency Brake (AEB) with
pedestrian detection
Blind Spot Monitoring (BSM) with rear
cross-path detection

⚫

⚫

Black gloss DLO

⚫

⚫

Covered underbody

⚫

−

Dark miron rear badge

⚫

⚫

Dark miron trilobo insert

⚫

⚫

Functional rear air diffuser

⚫

−

Headlamp washer

⚫

⚫

COMFORT

Hood with air intakes

⚫

⚫

40/20/40 rear bench

⚫

LED DRL

⚫

⚫

Athermal windshield

⚫

LED tail & brake lamps

⚫

⚫

Cruise control / speed limiter

⚫

Painted wheel arch

−

⚫

Quadrifoglio badge

⚫

⚫

Quadrifoglio specific bumpers

⚫

⚫

Sideskirts with carbon fiber insert

⚫

−

Specific 4-way exhaust tip

⚫

⚫

19” lightweight aluminum wheels

⚫

−

20” Quadrifoglio aluminium wheels

−

⚫

Anodised brake calipers

⚫

Bi-Xenon headlamps 35W with Adaptive
Frontlight System (AFS)

INTERIOR

GIULIA Q STELVIO Q

Leather/Alcantara® 6-way manual front seats

⚫

⚫

7" TFT color cluster display

⚫

⚫

TECHNOLOGY

GIULIA Q STELVIO Q

19” bright Quadrifoglio aluminum wheels

⚪

−

Power bolster

19” dark Quadrifoglio aluminum wheels

⚪

−

8.8" Color multitouchdisplay with
navigation

20” dark aluminum wheels

−

⚪

Driver & Passenger Seat - 8-Way Power +
4-Way Power Lumbar Adjust

21” dark aluminum wheels

−

21” silver aluminum wheels

⚫

230V/50HZ auxiliary power outlet in trunk

⚫

Adaptive Cruise Control with Stop&Go
Function (ACC)

⚫

Alfa™ Active Aero

⚫

⚫

Electronic Stability Control (ESC)

⚫

⚫

Alfa™ Active Suspension

⚫

−

Forward Collision Warning (FCW)

⚫

⚫

Alfa™ Active Torque Vectoring

⚫

⚫

Integrated Brake System (IBS)

⚫

⚫

Alfa™ Chassis Domain Control (CDC)

⚫

⚫

Lane Departure Warning (LDW)

⚫

⚫

Alfa™ Cylinders’ Efficient Management (CEM)*

⚫

⚫

Tire inflation kit

⚫

⚫

Alfa™ DNA Pro (with Race Mode)

⚫

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

⚫

⚫

Alfa™ Rotary Pad

⚫

Apple CarPlay / Android Auto™

⚫

⚫

Hill Descent Control

⚫

⚫

⚫

Start & Stop system

⚫

⚫

⚫

Hill Descent Control

−

⚫

⚫

Start & Stop system

⚫

⚫

⚫

⚫

Electric parking brake

⚫

⚫

Exterior door handle lights

P

⚫

Front and rear parking sensor

⚫

⚫

Interior rearview mirror with electrochromic
autodimming

⚫

⚫

Keyless Entry

P

⚫

⚫

⚫

* Allows for the deactivation of three cylinders in specific conditions, for maximum
efficiency and reduction of fuel consumption. Not available in RACE mode.

⚪

⚪

⚪

Cargo convenience pack

−

⚪

⚪

⚪

Front heated seats

Trunk net

⚪/P

⚪

Akrapovic exhaust system

⚪

⚪

Alfa™ Connect 3D NAV 8.8’’ (Radio,
Navigatore 3D, Mp3, Aux-in, Bluetooth)*

⚪

⚪

Black painted roofbars

−

⚪

Carbon-ceramic brake disks

⚪

⚪

Carbonshell sport seats by Sparco
with power adjustable height

⚪

⚪

Digital Audio Broadcast (DAB)

⚪

⚪

Exposed carbon fiber roof

⚪

−

Painted calipers (red, yellow, black)

⚪

⚪

Power sunroof

−

⚪

Privacy glass (2nd door back)

⚪

⚪

Quadrifoglio leather and Alcantara® steering
wheel with carbon fiber inserts

⚪

⚪

Interior ambient lighting

⚫

⚫

Carbon fiber inserts on dashboard, central
tunnel and door panels

Smokers kit

⚪

⚪

⚫

⚫

Power tailgate

−

⚫

Trunk adjustable rail

−

⚪

⚫

⚫

Rain-sensing wipers

⚫

⚫

Trunk net/grid

P

⚪

IP storage (driver side)

P

⚫

Rearview camera with dynamic grid lines

⚫

⚫

Aluminum door sill scuff plates

⚫

⚫

Vehicle theft alarm, hood protection
& intrusion sensor

⚪

⚪

Aluminum shift paddles

⚫

⚫

Aluminum sport pedals

⚫

⚫

Red engine start button on steering wheel

⚫

⚫

Quadrifoglio steering wheel

⚫

⚫

Trunk net hooks

Driver Assistance Pack
Active blind spot
Driver attention alert

⚪

⚪

⚪

−

⚪

−

Wireless charger

Heated steering wheel (bundle with Heated
Seat and Power Leather)

Power folding outside rearview mirrors with
electrochromic autodimming

Leather wrapped dashboard and door panels

GIULIA Q STELVIO Q

Navigation Pack

⚫

Dusk sensor / rain sensor

PACK

Power Seats Pack

⚫

⚫

GIULIA Q STELVIO Q

−

⚫

⚫

PACK

⚪

⚫

Dual-zone automatic climate control with
AQS function (Air Quality System)

GIULIA Q STELVIO Q

19” dark lightweight aluminum wheels

14 Speaker Harman Kardon premium
audio system

GIULIA Q STELVIO Q

OPTIONAL

PACK

Grocery bag hook
⚪

⚪

Lane keep assist

Convenience pack
Exterior door handle courtesy light
IP storage (driver side)

Driver Assistance Pack Plus

Passive entry (front doors)

Active blind spot
Lane keep assist

⚪

⚪

Intelligent speed control
Active cruise control

Standard ⚫

Optional ⚪

Not available −

Pack P

أكسـسـوارات أصـلـيـة مـن مـوبـار

لمسات ألياف الكربون
على الشبكة األمامية
جـولـيا وستلفيو

كسوة راسينغ

متـوفـرة لـسـتلـفـيو

Racing livery
Available for Stelvio

®

®

Carbon fibre
grill insert

غطاء المرايا الجانبية
جـولـيا وستلفيو

Side Mirror Cover
Giulia & Stelvio

A U T H E N T I C A C C E S S O R I E S P O W E R E D B Y M O PA R

عــادم
جـولـيا وستلفيو

Exhaust
Giulia & Stelvio

عـتـبـة الـبـاب
جـولـيا

Door Sill
Giulia

Giulia & Stelvio

كسوة راسينغ

متـوفـرة لـجـولـيـا

Racing livery
Available for Giulia

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Printed Version CMYK

CMYK

Driven by per formance
AC

AC

08 05 15

يـدفـعـهـا األداء

F E E L T H E PA S S I O N
TO GO FURTHER .

اشـعـر بالـشـغـف
.لالنـطـالق إلى أبـعـد مـدى

Dream of tackling a corner at the perfect angle or perfectly
switching gears on a straightaway to reach top speed at the
perfect moment? Thanks to Accademia di Guida Alfa Romeo,
all of this can come true, and so much more. Discover the
indescribable feeling of having an entire competition track
to yourself with some of the world’s best pilots teaching you
all the in’s and out’s, headed by the incomparable Andrea de
Adamich, former Alfa Romeo racing driver.

هل تحلم بأن تقطع منعطفًا حادًا بزاوية مثالية أو أن تب ّدل التروس بشكل
مثالي على الفور للوصول إلى أعلى سرعة في اللحظة المثالية؟ بفضل
 وأكثر من ذلك، يمكن أن يتحقق كل هذا،أكاديميا دي غويدا ألفا روميو
 اكتشف الشعور الذي ال يوصف وأنت تقود على مسار المنافسة.بكثير
الكاملة وحدك مع بعض أفضل السائقين في العالم الذين يعلّمونك كل
 سائق سباق ألفا روميو، ويرأسهم أندريا دي أداميش،شيء عن السيارة
.السابق من دون منافس

There are five courses, each named after some of Alfa
Romeo’s most iconic vehicles:

سميت كل واحدة منها على اسم بعض أشهر
ُ ،يوجد خمس دورات تدريب
:مركبات ألفا روميو

•
•
•
•
•

CORSO VELOCE
CORSO QUADRIFOGLIO
CORSO WTCR HIGH PERFORMANCE
CORSO TT – TRACK & TERRAIN
CORSO Q4 – ICE & SNOW

كورسو فيلوتشي
كورسو كوادريفوليو
WTCR كورسو األداء الفائق
 للسباق والتضاريسTTكورسو
 على الثلج والجليدQ4 كورسو

•
•
•
•
•

In each of these courses, participants won’t just learn how to
drivefast,butalsohowtodominatetheroad.Exciting,engaging
and full of adrenaline, you’ll have the opportunity of a lifetime
to drive an Alfa Romeo and push it to its limits, with all the
safety and professionalism of an organization with 30-years of
experience in driving courses.

وفي كل من هذه الدورات لن يتعلم المشاركون كيف يقودون سياراتهم
 ستتمتع بفرصة. بل وأيضًا كيف يهيمنون على الطريق،بسرعة فحسب
 حيث ستحظى بفرصة الحياة لقيادة،مثيرة وجذابة ومليئة باألدرينالين
ألفا روميو إلى أقصى الحدود مع كل السالمة واالحترافية التي تتمتع بهما
. عامًا في القيادة30 شركتنا ذات خبرة

For all information and booking, visit www.alfaromeo.com

www.alfaromeo.com : يرجى زيارة موقعنا،للحجز والمزيد من المعلومات

QUADRIFOGLIO
SPECIALIST

فـريـق كـوادريـفـولـيو
الـمـتـخـصـص

A Quadrifoglio is not made for everyone. Give
your vehicle the very best by finding your nearest
Quadrifoglio specialist. These dedicated points
share the same passion you have for your vehicle,
and can support you with the choice of maintenance
plans, tuning and all other information.

 امنح سيارتك األفضل من خالل إيجاد.تم صنع كوادريفوليو للنخبة
 تشاركك هذه النقاط.أقرب فريق متخصص في كوادريفوليو
 ويمكنها دعمك باختيار،المخصصة في الشغف نفسك لسيارتك
 لمزيد من. التعديل وغيرها من المعلومات األخرى،خطط الصيانة
www.alfaromeo.com  تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني،المعلومات

For all information, visit www.alfaromeo.com
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تـاريــخ
HISTORY

،مــا بـــدأ كــحـــظ
تـحـــ ّول إلـى تـقـلـــيـد
.لالمــتـيـاز
 قررت العالمة، وإلحياء ذكراه وشغفه تجاه ألفا روميو،توفي أوغو بعد أشهر في حادث في مونزا
 إن تاريخ كوادريفوليو غارق.التجارية أخذ الرمز المطلي باليد وتحويله إلى شارة ترمز للهيبة واألداء
،١٩٢٥  حيث أول بطولة عالمية في سباق الجائزة الكبرى على اإلطالق في،في بطوالت السباقات
.١٩٧٧ و١٩٧٥  فض ًال عن لقبين عالميين آخرين في،وأول بطولتين على اإلطالق في الفورموال واحد
 جالبًا لنا تاريخًا غنيًا باإلنجازات إلى،يندمج الدافع نفسه إلى التميز في قلب ألفا روميو كوادريفوليو
.الحاضر الذي يتسابق نحو مستقبل جديد

. ورسمت طريقها الخاص١٩٢٣  أما كوادريفوليو فقد أبصرت النور في،١٩١٠ ولدت ألفا روميو في
 والذي كان في ذلك الوقت أفضل،كان أوغو سيفوتشي جزءًا من فريق ألفا روميو للسباق
 وكان أوغو يناضل للوصول إلى المركز، كانت المنافسة صعبة.السائقين على مستوى العالم
، وهو سباق على طريق خطيرة جدًا في جبال صقلية، قبل سباق تارغا فلوريو الصعب.األول
 كما فعل كثير من السائقين،قرر أوغو أن يرسم على شعار األربع ورقات شارة كوادريفوليو
ً  لقد عبر الخط أو. ابتسم له القدر فعاًا.المنافسين األقوياء
 ولكن طريقه،ال وفاز بسباقه األول
.انتهت بمأساة

WHAT STARTED AS LUCK
BECAME A TRADITION
OF EXCELLENCE.
Alfa Romeo was born in 1910, but the Quadrifoglio came to life in 1923 and took
on a life of its own. Ugo Sivocci was a part of the Alfa Romeo racing team, which
at the time had the world’s best drivers. The competition was difficult, and Ugo
struggled to find the checkered flag in first position. Before the grueling Targa
Florio, a dangerous road race through the mountains of Sicily, Ugo decided
to paint on a four-leaf-clover, the Quadrifoglio, as many fighter pilots had
done on their planes. As fate would have it, he narrowly crossed the line first,
and won his first race, but his racing career would tragically come to an end.

Ugo passed away months later in an accident in Monza and to commemorate
him and his passion for Alfa Romeo, the brand decided to take the hand painted
symbol and transform it into an badge of prestige and performance. The
Quadrifoglio’s history is steeped in racing lore, claiming victories at the first
ever Grand Prix World Championships in 1925, the first two modern Formula
One World Championships as well as two more world titles in 1975 and 1977.
The same drive for excellence emerges in Alfa Romeo Quadrifoglio’s DNA,
bringing a rich history to the present as it accelerates to a new future.

WHERE HISTORY
AND FUTURE MEET.
Lines that have changed the way we imagine design. Cars and drivers who set the pace for
competition on the track.Technologies that have redefined the standards of innovation.
Beauty, speed, robustness and steady production. All of this is Alfa Romeo’s legacy.
It’s driving passion. It’s evolution. It’s our heart.
LaMacchinadelTempo,MuseoStoricoAlfaRomeowillguideyouthroughthisextraordinary
all-Italian story. Six floors of history binding past, present and future and celebrating
the achievements of an extraordinary brand, its vehicles, technology and style.

museoalfaromeo.com
مساء
٦ صباحًا و١٠ يستقبلكم يوميًا بين
ً
ُيغلق أيام الثالثاء
Open every day from 10am to 6pm
Closed on Tuesdays
@museoalfaromeo

فيالي ألفا روميو
)MI(  آريس٢٠٠٢٠
viale Alfa Romeo
20020 Arese (MI)

عـالـ ٌم يسـتند إلى التاريـخ
.منـطـ ِلقًا نحـو المـسـتقبل
 السيارات والسائقين الذين حددوا سرعة المنافسة على.الخطوط التي غيرت تص ّورنا للتصميم
 إنه: الجمال والسرعة والمتانة واإلنتاج المنتظم. التكنولوجيا التي أعادت تعريف معايير االبتكار.المسار
. إنه حتمًا قلبنا النابض. إنه شغف القيادة وتطوره.إرث ألفا روميو
 بين فصول وصفحات هذه القصة اإليطالية، آلة الزمن،سوف يأخذك متحف ستوريكو ألفا روميو
. يتألف من ستة طوابق تعبق بعراقة الماضي والحاضر والمستقبل.الرائعة بكل روحها وتفاصيلها
.تكمل إنجازات عالمة تجارية غير عادية بكنزها من السيارات والتكنولوجيا واألسلوب الفريد
ّ

02

تصـميم
DESIGN

03

تـصـنـيـع
MANUFACTURING

نـرتـكــز عـلـى
 لـنـبـتـكــر،مـا نـعــرفـه
مـا لــم يـســبـق
.لــه مــثـيـل
. بدأت عملية تصميم جوليا ثم ستلفيو كوادريفوليو تأخذ أشكالها الحسية،ومنذ تلك اللحظة
 والتي تحركها الرغبة في، المستوحاة من تاريخ حافل بتميز السيارات،تحمل شارة كوادريفوليو
 شعلة المزيج المثالي من،ابتكار سيارة تفي بوعد األداء البعيد األمد الذي قطعته ألفا روميو
.الجمال المذهل وتحفة الهندسة

 إن الدقة الالزمة في.ابتكار سيارة جديرة بشعار ألفا روميو وشارة كوادريفوليو مهمة ضخمة
 في العام. من حيث الحجم خالل عملية التصميم والتصنيع، على األقل،القيادة على الطريق أكبر
، الذي كان مركز التصميم لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات،Centro Stile  حصل مركز،٢٠١٢
 كان التحدي الذي يواجههم. على الوصول إلى كنز ال يصدق من تراث ألفا روميو،الواليات المتحدة
 كيف يمكن أللفا روميو أن تجلب شعورهم الخالد بالعاطفة والشغف.واضحًا ولكنه معقد
والقوة إلى القرن الحادي والعشرين؟

BUILDING ON WHAT
WE KNOW, TO CREATE
SOMETHING NEVER
BEFORE SEEN.
Crafting a vehicle worthy of both the Alfa Romeo logo and Quadrifoglio badge
is a monumental undertaking. The precision necessary on the road is, at the
very least, exponentially greater during the design process and manufacturing.
In 2012, the Centro Stile, the epicenter of design for FCA, gained access
to the unbelievable treasure of Alfa Romeo’s Heritage. Their challenge was
straightforward yet complex. How can Alfa Romeo bring their timeless sense

of emotion, passion and power into the 21st century? From that moment
forward, the design process for Giulia and then Stelvio Quadrifoglio began to
take their physical shapes. Inspired by a rich history of automotive excellence
and driven by the desire to create vehicles that deliver on the long standing
performance promise of Alfa Romeo, Quadrifoglio officially carries the torch
of the perfect blend of aesthetic beauty and a masterpiece in engineering.

04

إصدار محدود
LIMITED EDITION

تـتـويــج عـصــر
.جــديــد للـســرعـة
. أصبحتا أيقونتان يجب امتالكهما، باللمسات الرمادية والداكنة الفريدة من نوعها.كوادريفوليو
 بالشراكة.F1  عودة ألفا روميو في قمة رياضة السيارات بفريق ألفا روميو راسينغ٢٠١٨ شهد عام
، لالحتفال بهذا اإلنجاز. عادت ألفا روميو إلى حيث تنتمي بمظهر وأسلوب فريد ْين،مع ساوبر
٥٠  مع إنتاج.أطلقت ألفا روميو إصدار ألفا روميو راسينغ المحدود من جوليا وستلفيو كوادريفوليو
 ونظام عادم أكرابوفيتش الحصري، حصانًا٥٢٠  تتميز هذه السيارات الشهيرة بقوة،سيارة فقط
.وكسوة ألفا روميو راسينغ الخاصة

 من خالل. ولقد جعلناها شغلنا الشاغل للتأكد من تذكرها إلى األبد،إن اللحظات الخاصة تميز التاريخ
 احتفلت ألفا روميو بذكرتين هامتين للغاية في إرث،سلسلة من السيارات ذات اإلصدار المحدود
ً  أو.كوادريفوليو
 لقد أنجزت ما. يليها ستلفيو كوادريفوليو،٢٠١٦  مع ألفا روميو جوليا كوادريفوليو،ال
 حطمت الرقم القياسي الذي سجلته دورة حلبة نوربورغرينغ سيئة:كان صعب التحقيق آنذاك
 قررت ألفا روميو تخليد الملحمة، بعد أن تلقى عالم السيارات بأكمله الخبر الصاعق.السمعة في ألمانيا
 سيارة مرقمة من كل من جوليا وستلفيو١٠٨  أللفا روميو من خالل تصنيع١٠٨ باحتفال بالذكرى

THE CORONATION
OF A NEW ERA OF FAST.
Special moments mark history, and we have made it our job to make sure
they are remembered forever. Through a series of limited edition vehicles,
Alfa Romeo has commemorated two extremely important thresholds in
the legacy of Quadrifoglio. First, in 2016 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio,
followed by its counterpart Stelvio Quadrifoglio did what at the time was
unthinkable: break the single lap record at the infamous Nürburgring track
in Germany. After sending shock waves through the entire automotive
world, Alfa Romeo decided to immortalize the epic feat and celebrate
the 108th anniversary of Alfa Romeo by creating 108 numbered vehicles

from both Giulia and Stelvio Quadrifoglio. Characterized by its one-ofa-kind grey and dark accents, a single moment became a collector’s item.
2018 marked the return of Alfa Romeo in the pinnacle of motorsport as
the Alfa Romeo Racing F1 team. Partnering with the Sauber, Alfa Romeo
returned to where it belongs with an unmistakable look and style all its own.
To celebrate this milestone, Alfa Romeo launched the limited Alfa Romeo
Racing edition for Giulia and Stelvio Quadrifoglio. With only 50 units
produced, these celebrative cars feature 520 hp, the exclusive Akrapovič
exhaust system and the specific Alfa Romeo Racing livery.

الـحــظ حـلـيـفـنـا.
A S TA C K E D D E C K .

أو المص ّورة/ بعض المزايا الموصوفة و. تحتفظ ألفا روميو بالحق في إجراء أي تغييرات على منتجاتها. ألغراض التصنيع في بعض األحيان، قد تتغ ّير خصائص المنتج الواردة هنا.مخصصة هنا بغرض الدليل فقط
 الرسوم التوضيحية والخدمات، المواصفات،البيانات
ّ
. يرجى مراجعة قائمة األسعار لمزيد من المعلومات.في هذا الكت ّيب هي اختيارية
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