سـتيلفيـو

D R I V E R AT T H E C E N T E R

الســــائـــق هــــو األســـــاس

ألفا روميو الفريدة تستولي
على سيارات الدفع الرباعي
 هذه هي العالمة.تبتكر ألفا روميو دائمًا سيارات فريدة من نوعها بحيث تضع السائق ومتعة القيادة في قلب تصميماتها
.الفارقة وراء مجموعة طرازاتها التي ترتكز على الطابع المميز فأصبحت نموذجًا في عالم السيارات
ً  تكتب ألفا روميو فص،اليوم
 سيارة الدفع الرباعي المصنوعة: أعوام مع سيارتها ستيلفيو١٠٧ ال جديدًا في تاريخها الذي يمتد
 والذي تُرى، طريقًا منحنيًا في تتابع سريع٧٥  هذه السيارة مستوحاة من الجبل األسطوري مع.على طريقة ألفا روميو
.كواحدة من أجمل الطرقات على كوكب األرض
.تتفوق ألفا روميو
 وهناك حيث.ألن المنحنيات هي التي تُظهر في السيارة ألوانها الحقيقية
ّ

A U N I Q U E LY A L FA R O M E O
TA K E O N T H E S U V
Alfa Romeo has always created unique cars that put the driver and driving pleasure at the heart of their design. That’s the formula
behind a string of models, brimming with character, that have become beacons in the automotive landscape.
Today, Alfa Romeo is writing a new chapter in its magnificent 107-year history, with the Stelvio: an SUV made the Alfa Romeo way.
The car draws inspiration from the legendary mountain pass with over 75 hairpin bends in quick succession, that’s widely seen as one
of the most beautiful and engaging roads on the planet.
Because it’s in the curves that a car shows its true colours. And that’s where Alfa Romeo excels.
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U N M I S TA K A B L E H A N D L I N G

ثــبــات ال يــعــرف االنــحـــــراف

انطلقت من أعظم الطرقات
في العالم
 تجمع ستيلفيو خصائص متناقضة بشكل متناسق مثل ارتفاع القيادة واإلمكانية مع،على عكس سيارات الدفع الرباعي األخرى
 تجمع ستيلفيو أيضًا. فن متعة القيادة، في قلب ستيلفيو تنبض جوليا. ألن التصميم يأتي من العقلية الرياضية.طلة السائق
 إنها تعيد كتابة قواعد هذه.والتنوع في سيارة الدفع الرباعي مع األداء في أحدث سيارات الصالون الرياضية
بين سعة الحمولة
ّ
.الفئة من السيارات لتصبح السيارة المثالية لألشخاص الذين ال يرضون باألقل

BORN FROM THE WORLD’S
G R E AT E S T D R I V I N G R O A D
Like no other SUV, the Stelvio reconciles conflicting characteristics. Ride height and habitability blend
harmoniously with driver appeal. Because the design comes from a sporting mindset.
Beneath the Stelvio’s skin, there’s a Giulia – the state of the art in driving pleasure. So the Stelvio combines
the load capacity and versatility of an SUV with the performance of the latest benchmark in sports saloons.
It rewrites the rules of the class, to become the ideal car for people who won’t settle for less.
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DY N A M I C P O W E R

قوة ديناميكية

تـنبـض بــالـشــــغـــف
.من الصعب أن تبقى بعيدًا في مواجهة الكثير من التكنولوجيا واألداء العالي
 حصانًا مع علبة ذراع التدوير من٢٨٠ في قلب ستيلفيو يكمن محرك بترول بقوة
. واألهم من ذلك هو احترام البيئة، أداء عال، والنتيجة هي وزن خفيف،األلومينيوم
 تكنولوجيا، سرعات٨ وناقل حركة أوتوماتيكي بـQ4 يرافق هذا المحرك نظام
. الراحة واألداء،متطورة تعمل على تحسين استجابتها من حيث السالسة

PA S S I O N I N S I D E
It’s hard to remain indifferent in the face of so much technology and such performance.
At the heart of the Stelvio is an engine - 280 hp petrol - with an all-aluminium crankcase:
the result is light weight, performance and, no less importantly, respect for the
environment.
This engine is mated with the Q4 system and an 8-speed automatic transmission, cuttingedge technology that optimises response in terms of fluidity, comfort and performance.
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E M OT I O N A L D E S I G N

تصميم مفعم باألحاسيس

مـــــالمـــــح طـــــاغـــيــــة
”كل خط لوحده في ستيلفيو يشهد على سعي ألفا روميو دائمًا نحو “الجمال الضروري
 لهذا السبب تم ّثل المقاييس الدقيقة. دليل على والدة صيغة عمالنية،أو بمعنى آخر
 معالم الواجهة األمامية توضح:من حيث الصالبة والحجم تناغمًا جديدًا مع ميزات العالمة
 على الرغم من حجم السيارة ودون االستغناء عن،في معامل السحب من الدرجة األولى
 كما لم يحدث من قبل أن حصلت سيارة.شعار وردة الثالث ورقات كسمة ألفا الفريدة
 يمنح الهيكل الرياضي لألجنحة مظهر.بمثل هذا االرتفاع على الديناميكية الرياضية
 لذا تتمتع ستيلفيو.السيارة المنطلقة إلى األمام حتى ولو كانت ثابتة في مكانها
.بديناميكية ثابتة ترفع الحماس حتى قبل أن تجلس خلف المقود

N E V E R L E AV E
A C U RV E U N T U R N E D
Every single line of the Stelvio bears witness to Alfa Romeo’s uncompromising quest
for “necessary beauty”, or to put it another way, form born of function. That’s why the solid,
sizeable proportions of the SUV generate a striking new harmony with the brand’s defining
features: the contours of the front end yield a first-class drag coefficient, despite the car’s
volume and without sacrificing Alfa’s hallmark trilobe. And never before has a car of this height
had such sporting dynamism. The sinuous musculature of the flanks appears to project the car
forward even when it’s standing still.
So the Stelvio has a static dynamism that raises the pulse even before you get behind the wheel.
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مــقـصــورة خـــاصــــة

اســتضـِف كـــل حــواســـك
 تعتني ستيلفيو بك في أحضان مقصورتها الراقية حيث.وصل أسلوب ألفا روميو إلى آفاق جديدة
 يحتل السائق، حفاظًا على تقاليد ألفا روميو العالية.تنسجم المساحة والمواد بتناسق وتناغم
تنس ستيلفيو
 ولم.مركز الصدارة ويتحكم بزمام القيادة التي تدمج اآلن التناغم بين اإلنسان واآللة
َ
راحة الركاب خالل الرحلة فتمنح قمة المتعة لكل راكب مع أعلى مستويات السالمة والراحة حيثما
.تأخذهم الطريق
. لمعرفة المزيد يرجى مراجعة الوكيل المحلي. يتوفر جلد بلون أسود ولون الشوكوالته.مقاعد بلون فاتح تتوفر الحقًا

BESPOKE INTERIOR

H O ST E V E RY S E N S E
Alfa Romeo style just reached new heights. The Stelvio looks after you with its exquisitely finished interior,
where space and material harmony are the first things you perceive.
In keeping with the highest Alfa Romeo tradition, the driver takes centre stage and has full command
of the controls and the road ahead from the typically enveloping - but now raised - driving position,
which seamlessly integrates man and machine. And the Stelvio’s habitability extends to the passengers too,
so that everyone on-board can enjoy the highest levels of safety and comfort wherever the road takes them.
Late availability for Light colour seats. Black and Chocolate leather available. Kindly check with your local distributor.
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The shared pleasure of a cabin designed, right down to the last detail, to
exhilarate the driver and pamper the passengers. That’s the Stelvio too.
Spacious surfaces, Walnut and Grey Oak wood, Haptic aluminium,
Standard and Luxury leather; all selected materials finished with the
unique craftsmanship of Italian know-how.
For a sports-oriented interior that’s cosseting too, in typically Alfa
Romeo style.
The second row seats three adults in comfort, with easy access and
plenty of leg room and knee room. And there are plenty of storage
compartments too, for everything you might need on the road.
The trunk is another of the Stelvio’s strong points. With electric
opening and up to 525 litres of fully usable space that’s made even more
versatile by the independently folding rear seats.

تم مراعاة كل التفاصيل الدقيقة في تصميم المقصورة المتميزة
. هذه هي ستيلفيو.بالمتعة من أجل إمتاع السائق والركاب
 لمسات، خشب الجوز وخشب البلوط الرمادي،المساحات الواسعة
 كل المواد المختارة تم، جلد قياسي وفاخر،من األلومينيوم
 أما بالنسبة للمقصورة.هندستها بأنامل حرف ّيين إيطاليين
 وهذه عادة من،الرياضية فهي حضن للحماية واالهتمام أيضًا
 مقاعد الصف الثاني.عادات األسلوب الخاص بسيارات ألفا روميو
 أشخاص بكل راحة وتتميز بسهولة الدخول إليها٣ تستوعب
 كما تتوفر حجرة واسعة للتخزين.وبمساحة كبيرة لألرجل وللركب
.أيضًا لكل ما تحتاجونه في رحلتكم على الطريق
صندوق األمتعة هو نقطة قوة أخرى في ستيلفيو فهو ُيفتح آليًا
. لترًا وتزداد مساحته عند طي المقاعد الخلفية٥٢٥ وبسعة

. لمعرفة المزيد يرجى مراجعة الوكيل المحلي. جلد بلون أسود متوفر.مقاعد بلون فاتح تتوفر الحقًا
Late availability for Light colour seats. Black leather available. Kindly check with your local distributor.

A L FA R O M E O D N A

D N A ألـفـا رومـيــو

رحلة جديدة تأخذ
منعطفًا جديدًا
 بكل بساطةDNA ™إن تشغيل وضعية القيادة ألفا
.يجعل ستيلفيو جاهزة للطريق أو لمزاج السائق
 وضعيات مختلفة للقيادة لتختار منها وهي٣ هناك
 تؤثر.تحول كليًا أداء السيارة الديناميكي
ّ التي
 والمكابح،التعديالت على منحنى عزم دوران المحرك
، ناقل الحركة لوجيك،)(عبر جهاز ما قبل التعبئة
 والنتيجة.نظام التحكم بالثبات والتحكم بالتشبث
هي سيارة مع ثالث خصائص متميزة كي تتمكن
.من جعل كل رحلة تناسب مزاجك

A NEW TRIP WITH
A LITTLE TWIST
Simply turn the Alfa™ DNA drive mode selector,
and the Stelvio is ready with the perfect set-up
for the road or the driver’s mood.
There are three different drive modes to choose
from, which completely transform the car’s dynamic
performance. The adjustments affect the engine’s
torque curve, brakes (via the Pre-Fill device),
transmission logic, accelerator response, stability
control system (ESC) and traction control (ASR).
The result is a car with three distinct characters,
so you can make every journey suit your mood.
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Late Availability.

.متوفر الحقًا
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DRIVING EXCITEMENT

A SINGLE GESTURE
TO DOMINATE THE ROAD
Electronics are an integral part of every modern car and help deliver levels
of performance, safety and driving pleasure that were unthinkable until
a few years ago.
On top of all this, the Stelvio benefits from all-wheel drive with Q4
technology, the innovative on-demand system that combines the
advantages of four-wheel drive with the driving pleasure that only
rear-wheel drive can deliver.
The Q4 system includes an active transfer case and front differential
designed to meet the specific technical requirements of Alfa Romeo
and responsively handle high torque levels with a particularly compact,
lightweight set-up.
It works by constantly monitoring road conditions and driving style, and
optimising torque distribution between the front and rear axles,
to maximise grip and handling on every road surface.
In normal conditions, the Stelvio acts like a rear-drive vehicle, with the Q4
system sending 100% of the torque to the rear axle. But if the system
detects rear-wheel slippage it transfers up to 50% of the torque to the
front axle in real time.
The result is impeccable performance everywhere: on a hairpin bend,
an unsurfaced track, a snow-covered straight or when cornering while
driving in rain. With the Q4 system, you really can have more stability
when you need it and maximum performance at all times.
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لمسة صغيرة
توجهك إلى القمة
ّ

D N A ألـفـا رومـيــو

التجهيزات اإللكترونية هي جزء ال يتجزأ من أي سيارة عصرية وتساعد في
 السالمة ومتعة القيادة وهي ميزات لم تكن،توفير أعلى مستويات األداء
.متوقعة قبل سنوات قليلة
ّ
 النظام،Q4 توظف ستيلفيو الدفع بجميع العجالت مع تقنية
،قبل كل شيء
المبتكر تحت الطلب الذي يجمع مزايا الدفع بالعجالت األربعة مع متعة القيادة
.التي ال يمكن أن يوفرها إال نظام الدفع بالعجالت الخلفية فقط
 علبة نقل السرعة النشطة والتروس التفاضليQ4 يتضمن نظام الدفع
األمامي المصمم لتلبية المتطلبات التقنية الخاصة في ألفا روميو ويوفر أعلى
.مستويات لعزم الدوران مع وزن خفيف وحجم صغير
 وتحسين توزيع،يعمل عبر مراقبة مستمرة ألحوال الطريق وأسلوب القيادة
 لتحقيق أقصى قدر من التشبث،عزم الدوران بين المحاور األمامية والخلفية
.والثبات على كل أسطح الطرقات
Q4  مع نظام، تعمل ستيلفيو كسيارة الدفع الخلفي،في الظروف العادية

 ولكن إذا قام، من قوة عزم الدوران إلى العجالت الخلفية٪١٠٠ الذي يرسل
 من قوة٪٥٠ النظام بالكشف عن انزالق العجلة الخلفية فينقل ما يصل إلى
.عزم الدوران إلى المحور األمامي في الوقت الحقيقي
، مسار غير معبد، على منعطف حاد:والنتيجة هي أداء مثالي في كل مكان
 مع نظام.طريق مغطى بالثلج أو عند االلتفاف تحت هطول األمطار الغزيرة
 يمكنك بالفعل أن تحصل على مزيد من الثبات عند الحاجة وأقصى قدر،Q4
.من األداء في جميع األوقات
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ACC

ACTIVE SAFETY

HEAD SAFELY
FOR NEW HORIZONS
On the Stelvio, even the active safety systems are of the highest level, and
contribute to intuitive driving, with a range of input levels to prevent risks and
avoid hazards.

Integrated Brake System (IBS). An electromechanical device, which combines the
functions of both the braking system and the stability control system.
It offers high-precision braking inputs from the pedal, cuts out vibration when the
ABS cuts in, and works with the powerful, responsive braking system
to bring the Stelvio from 100 km/h to standstill in just 39 metres.

ACC
LDW

ا لســا مة ا لنشــطة

FCW+AEB

انـطـــلــق بــســــالمــــة
إلــى آفـــــــاق جــــديـــــدة

 أنظمة السالمة النشطة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه،في ستيلفيو
،التكنولوجيا وتساهم في تعزيز القيادة بعدة مستويات مختلفة من التدخل
.تفادي المخاطر والحاالت الخطرة

نظام تثبيت السرعة المرن
ACC
نظام التنبية من االبتعاد عن المسار
LDW
+  نظام التحذير من االصطدام األماميFCW+AEB
نظام مكابح الطوارئ المستقل
نظام المكابح المدمج
IBS
نظام مراقبة الزوايا العمياء
BSM

FCW+AEB

HDC

HDC

 الجهاز اإللكتروني المبتكر الذي يجمع بين وظائف كل من نظام.نظام المكابح المدمج
 يوفر كبحًا عالي الدقة ويلغي أي اهتزاز مع نظام منع انغالق.المكابح والتحكم بالثبات
المكابح على العجالت األربعة ويعمل مع نظام الكبح القوي ليوقف سيارة ستيلفيو تمامًا من
. متر فقط٣٩  ساعة في/  إلى صفر كلم١٠٠ سرعة

Lane Departure Warning (LDW). A video sensor installed on the windscreen
recognises the lane markings on the road surface and alerts the driver with audio
and visual warnings, if the driver moves out of the lane involuntarily or fails to use
turn signals.

 فيديو االستشعار الموجود على الزجاج األمامي.نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار
يتع ّرف على عالمات المسار على الطريق وين ّبه السائق بواسطة تحذيرات سمعية ومرئية في
.حال خروج السيارة عن المسار بشكل غير مقصود أو عدم استخدام إشارات االنعطاف

Forward Collision Warning (FCW) with Autonomous Emergency Brake (AEB)
with pedestrian detection and active braking. This system alerts the driver
of the risk of frontal collision with acoustic and visual signals, before activating
the braking system as necessary. Below 65 km/h around town, what’s more, it
detects pedestrian presence in the car’s direction of travel and applies the brakes
automatically if the driver can’t react in time.

نظام التحذير من االصطدام األمامي مع نظام مكابح الطوارئ المستقل ونظام تمييز
 وذلك، يحذر هذا النظام السائق من احتمال حدوث تصادم أمامي.المشاة والكبح الفعال
 عند القيادة.باستخدام اإلشارات الصوتية والبصرية قبل تفعيل نظام الكبح عند الضرورة
 يرصد هذا النظام وجود المشاة على مسار السيارة،س في المدينة/ كم٦٥ بسرعة أقل من
.ويط ّبق المكابح أوتوماتيكيًا إذا لم يتدخل السائق في الوقت المناسب

Blind Spot Monitoring (BSM). Two radars mounted in the rear bumper
continuously monitor the blind spots behind you on both sides of the vehicle.
In the event of a potential risk situation, the system triggers warning lights on the
door mirrors, to alert you to the presence of obstacles alongside the vehicle.

 بوجود رادارين مثبتين في المصد الخلفي يتم مراقبة الزوايا.نظام مراقبة الزوايا العمياء
 ُيطلق هذا النظام اإلضاءات، في حال حدوث خطر متوقع.العمياء باستمرار خلف جانبي السيارة
.التحذيرية الموجودة على المرايا الجانبية لتنبيهك بوجود عوائق

Rear Cross-Path Detection. This system monitors the area behind your vehicle
when you’re reversing, and alerts you if another vehicle approaches at right-angles
at less than approximately 35 km/h.

 يراقب هذا النظام المحيط خلف سيارتك أثناء.استكشاف السيارات العابرة عند التراجع
.س/ كم٣٥  وينبهك في حال اقتراب سيارتك من الزوايا بسرعة أقل من،التراجع

Adaptive Cruise Control. Keeps your car at a constant cruising speed and monitors
its distance from the car in front at all times. If this distance falls below the safety
threshold, the system slows your car down. As soon as the road ahead is clear
again, the Adaptive Cruise Control automatically returns your car to the selected
cruising speed.

 يبقي سيارتك على سرعة معينة ويراقب مسافتها من.نظام تثبيت السرعة المرن
 في حال كانت هذه المسافة تشكل خطرًا على.السيارات األخرى في األمام في كل األوقات
 يعيد نظام تثبيت، حالما تصبح الطريق آمنة من جديد. يقوم النظام بإبطاء السرعة،سالمتك
.السرعة المرن أوتوماتيكيًا سيارتك إلى السرعة المختارة

IBS

IBS

BSM

BSM
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RCPD

OPTIMAL WEIGHT DISTRIBUTION

تو ز يــع مثا لــي للــو ز ن

التــوازن هــو
عــمــل فــــــ ّنــــــي
BALANCE
IS A WORK
O F A RT

ّ التميز هو عمل متوازن ال يمكنك أن
.تحققه دون تعب
كان التميز الديناميكي أولوية في تصميم سيارات
 وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل،الدفع الرباعي هذه
: بين المحورين٥٠/٥٠ التوزيع المثالي للوزن بنسبة
 والنتيجة. للمحور الخلفي٪٥٠  و، للمحور األمامي٪٥٠
 على الرغم،هي متعة القيادة والسرعة وخفة الحركة
.من حجم السيارة
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Excellence is a balancing act that you can’t make up as
you go along. Dynamic excellence was a priority in the design
of this SUV, and it can only be achieved through perfect 50/50
weight distribution between the two axles: 50% front, 50% rear.
The result is driving pleasure, speed and agility, despite
the imposing size of the car.

20

مــنـحـــوتــــة تـســــيــر
MOVING SCULPTURE
22
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ستيلفيو طراز ليت
يتوفر طراز ليت مع المحرك التالي:
• محرك بترول سعة  2,0لتر قوة  280حصانًا ،ناقل حركة بـ8
سرعات Q4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عجالت فاخرة من األلومينيوم قياس  19إنش
لوحة قيادة بلمسات من األلومينيوم أو تعريقات منقوشة
إضاءة مقابض األبواب الخارجية
مقاعد مكسوة بالجلد
مكابس فرامل ملونة
مصابيح أمامية بي-زينون  35واط مع نظام اإلضاءة األمامي
التكيفي ()AFS
غاسالت المصابيح األمامية
مرايا األبواب قابلة للطي آليًا
نظام صوتي مع  8مكبرات للصوت
لوحة قيادة ملونة  TFTقياس  8,8بوصة
مقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم متعددة
الوظائف وزر تشغيل مدمج
مصابيح أمامية أوتوماتيكية
مقاعد قابلة للتعديل آليًا وفقًا لـ ٦وضعيات
نظام مالحة ألفا كونيكت
ماسحات زجاج أمامية أوتوماتيكية
تثبيت السرعة
حساسات الركن الخلفية
فتحة خلفية كهربائية
نظام التنبيه من االصطدام األمامي
نظام مكابح الطوارئ المستقل
نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار
نظام المكابح المدمج

S T E LV I O L I G H T
EDITION
Super trim is available with the following engine:
• 2.0 Petrol 280 hp AT8 Q4
19’’ luxury alloy wheels
Textured or aluminium Dashboard insert
Courtesy lights on exterior door handles
Leather seats
Coloured Brake Calipers
35W bi-xenon headlamps with AFS
Headlamp washers
Electric folding door mirrors
8-speaker Audio System
Instrument panel with 8.8” colour TFT display
Leather steering wheel with multifunction controls
and mounted start button
Automatic headlamps
6-Way Power seats
Navigation Alfa Connect
Automatic windscreen wipers
Cruise control
Rear parking sensors
Electric rear hatch
)Forward Collision Warning (FCW
)Autonomous Emergency Brake (AEB
)Lane Departure Warning (LDW
)Integrated Brake System (IBS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disclaimer: Fabrics mentioned in the image is subject to
changes. Please check with your local distributor.

مالحظة :األقمشة الظاهرة في الصورة خاضعة للتغيير.
يرجى مراجعة الموزع المحلي.

24

25

S T E LV I O S U P E R

ستيلفيو سوبر

. يرجى مراجعة الموزع المحلي. تتوفر أيضًا ألوان أخرى.تتوفر مقاعد مكسوة بالجلد األسود
27

Black leather available. Other colours are also available. Please check with your local distributor

26

S T E LV I O S U P E R

ستيلفيو سوبر

فرش من الجلد بلون الشوكوالتة

فرش من جلد أسود

Chocolate leather upholstery

Black leather upholstery

)فرش من جلد أحمر (اختياري
29

Red leather upholstery (Opt)

. يرجى مراجعة الموزع المحلي.يتوفر الحقًا
Late availability. Please check with your local distributor.
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إصدار ستيلفيو األول
يتوفر طراز ستيلفيو االصدار األول مع المحرك التالي:
محرك بترول سعة  2,0لتر قوة  280حصانًا ،ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ 8سرعات ونظام  Q4للدفع على جميع العجالت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

عجالت من األلومينيوم قياس  20إنش
مصابيح أمامية بي-زينون  35واط مع نظام اإلضاءة األمامي
التكيفي ()AFS
مصابيح خافتة عند مقابض األبواب الخارجية
لمسات من الكروم عند المنافذ
نوافذ خلفية مظ َّللة*
مكابس فرامل ملونة
فرش من الجلد األصلي
مقاعد قابلة للتدفئة مع تعديل إلكتروني لـ 8وضعيات
مقود توجيه مكسو بالجلد الفاخر وقابل للتدفئة
لمسات من الخشب في لوحة القيادة ،الممر المركزي وألواح األبواب
أذرع لتغيير السرعة المدمجة على المقود التوجيه
مرايا خلفية مع ميزة التعتيم الذاتي
مرايا األبواب القابلة للتعتيم وللطي
دواسات رياضية من األلومينيوم
نظام مكابح الطوارئ المستقل
نظام التحذير من االصطدام األمامي
نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار
نظام المكابح المدمج
مصابيح أمامية أوتوماتيكية بوهج عالي
لوحة قيادة ملونة  TFTقياس  7بوصة
فتحة خلفية كهربائية
نظام فتح األقفال عن ُبعد (األبواب األمامية)
نظام المالحة ألفا كونيكت قياس  ٨،٨بوصة (راديو ،نظام
تحديد المواقع العالمي ثالثي األبعاد ،مشغل إم بي  ،٣وصلة
إضافية ،بلوتوث®)
حساسات الركن األمامي والخلفي
كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط ديناميكية
مكابس الفرامل  -باللون األسود ،األحمر واألصفر

S T E LV I O F I R S T E D I T I O N
Stelvio First Edition is available with the exclusive
2.0 Turbo Petrol 280 hp with 8-speed automatic
transmission and Q4 all-wheel drive.
20’’ alloy wheels
35W Bi-Xenon headlamps with AFS
Courtesy lights on exterior handles
Chrome window surrounds
*Tinted rear windows
Coloured brake calipers
Full-grain leather upholstery
Heated seats with 8-way electric adjustment
Luxury heated leather steering wheel
Wood inserts on dashboard, door panels and centre
console
Steering-wheel-mounted gear-shift paddles
Dimming rear-view mirrors
Dimming folding door mirrors
Aluminium sports pedals
)Autonomous Emergency Brake (AEB
)Forward Collision Warning (FCW
)Lane Departure Warning (LDW
)Integrated Brake System (IBS
Automatic high-beam headlamps
Instrument panel with 7” colour TFT display
Electric rear hatch
)Keyless entry (front doors
Alfa Connect Nav 8.8’’ (Radio, 3D Sat-Nav, MP3 player,
)®Aux-in, Bluetooth
Front and rear parking sensors
Rear-view camera with dynamic park-assist gridlines
Brake calipers: black, red, yellow

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Please check with local dealership for more information.

*يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.
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S T E LV I O F I R S T E D I T I O N

33

إصدار ستيلفيو األول
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المجموعة الرياضية الداخلية
• مقاعد رياضية قابلة للتدفئة مكسوة بالجلد
• مقود قيادة رياضي مكسو بالجلد وقابل للتدفئة
• مقاعد أمامية قابلة للتعديل بـ ٦وضعيات آلية (مع ذاكرة)

مقاعد رياضية مكسوة بجلد أحمر
Red leather sports seats
34

متوفر الحقًا.

Late Availability.

I N T E R I O R S P O R T PA C K
• Heated leather sports seats
• Heated leather sports steering wheel
)• 6-way front power seats (with driver memory

مقاعد رياضية مكسوة بالجلد بلون الشوكوالتة
Chocolate leather sports seats

مقاعد رياضية مكسوة بالجلد األسود
Black Leather sports seats
35

L U X U R Y PA C K

المجموعة الفاخرة

لوحة القيادة مكسوة بالجلد بلون الشوكوالتة مع لمسات من خشب البلوط
 -مقاعد مكسوة بالجلد بلون الشوكوالتة

36

لوحة قيادة بجلد أحمر مع لمسات من خشب البلوط  -فرش من جلد أحمر
يتوفر الحقًا .يرجى مراجعة الموزع المحلي.

Chocolate leather dashboard with Grey Oak wood - Chocolate leather upholstery

Red leather dashboard with Grey Oak wood - Red leather upholstery
Late availability. Please check with your local distributor.

لوحة القيادة مع لمسات من خشب الجوز – مقاعد مكسوة بالجلد األسود

لوحة القيادة مع لمسات من خشب البلوط – مقاعد مكسوة بالجلد األسود

Black dashboard with Walnut wood - Black leather

Black dashboard with Grey Oak wood - Black leather
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المجموعات

PA C K S
المجموعة الرياضية
لمسات من األلومينيوم في لوحة القيادة ،الممر المركزي وألواح األبواب
مقود قيادة رياضي مكسو بالجلد
دواسات رياضية من األلومينيوم
SPORT PACK
Aluminium inserts on dashboard, central tunnel
and door panels
Leather sports steering wheel
Aluminium sport pedals
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PA C K S
مجموعة الميزات السهلة االستخدام

مجموعة الصوت المسرحي

نظام فتح األقفال عن ُبعد
مصابيح خافتة عند مقابض األبواب الخارجية
زجاج أمامي غير حراري

) مكبرات صوت (يتضمن صبووفر١٠  معHi-Fi نظام
إضاءة محيطية داخلية

CONVENIENCE PACK

المجموعات

SOUND THEATRE PACK
Hi-fi system with 10 speakers (incl. subwoofer)
Interior ambient lighting

Keyless entry
Courtesy lights on exterior handles
Athermic windscreen

مجموعة اإلضاءة
 نظام اإلضاءة األمامي التكيفي+  واط٣٥  زينون- مصابيح أمامية بي
غاسالت المصابيح األمامية
LED مصابيح ضباب
LIGHTING PACK
35W Bi-Xenon headlamps with AFS
Headlight washers
LED fog lights

®كاردن/مجموعة الصوت المسرحي من هارمن

 مكبرًا للصوت14  معhi-fi ®كاردن/نظام الصوت هارمن
)(يتضمن صبووفر
إضاءة محيطية داخلية
SOUND THEATRE PACK BY Harman/Kardon®

مجموعة المقاعد اإللكترونية
) وضعيات آلية (مع ذاكرة٦مقعد السائق بـ
 وضعيات آلية٦مقعد الراكب األمامي بـ

Harman/Kardon® hi-fi audio system with 14 speakers
(incl. subwoofer)
Interior ambient lighting

ELECTRIC SEATS PACK
Driver seat with 6-way electrical adjustment
and memory
Passenger seat with 6-way electrical adjustment

41

Packs are subject to model trims and availability. Please check with your local dealership.

. يرجى مراجعة الوكيل المحلي.تتوفر المجموعات على طرازات خاصة
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األلـــوان البــــارزة

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

األحسـاس أشـكال وألــوان
THE INFINITE SHADES
O F E M OT I O N

42
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ألوان معدنية

METALLIC

رمادي سترومبولي
Stromboli Grey

طالء بثالث طبقات

رمادي فيسوفيو
Vesuvio Grey

أسود فولكانو
Vulcano Black

ألفا أبيض
Alfa White

 - 5A6عجالت من األلومينيوم قياس  20إنش
5A6 - 20’’ alloy wheels

TRICOAT

أزرق مونتيكارلو

تيتانيوم إيموال

Montecarlo Blue

Imola Titanium

أحمر كومبيتيزيون
Competizione Red

44

طـــالء ســـادة

SOLID

الـــعــــجـــــالت

WHEELS

أبيض تروفيو
Trofeo White

رمادي صخري

بازلت بني

Silverstone Grey

Basalto Brown

ألفا أحمر
Alfa Red
 - 5FBعجالت فاخرة من األلومينيوم قياس  19إنش
5FB - 19’’ luxury alloy wheels

 - 5EVعجالت رياضية من األلومينيوم قياس  19إنش
5EV - 19’’ sport alloy wheels
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T E C H N I C A L S P E C I F I C AT I O N S

الـمـواصـــفــات التــقـنــيـــة
محرك توربيني بترول  2.0لتر

الـمـواصـفــات

2.0 Turbo Petrol 280 hp AT8 Q4

TECHNICAL

أوتوماتيكي بـ ٨سرعات

Automatic 8-speed

Transmission

على جميع العجالت

All-wheel drive

شكل 4

4, in line

4

4

Valves per cylinder

1,995

1,995

)Displacement (cc

5,250 @ 280

280 @ 5,250

2,250 @ )41( 400

400 (41) @ 2,250

التسارع من صفر إلى ١٠٠كم/س (بالثواني)

5,7

5,7

)Acceleration: 0-100 km/h (s

السرعة القصوى كم/س

230

230

)Top speed (km/h

قوة  280حصانًا مع نظام الدفع Q4

ناقل حركة
الدفع
عدد األسطوانات
الصمامات لكل اسطونة
اإلزاحة سم٣
القوة القصوى :حصانًا @ دورة في الدقيقة
العزم األقصى :نيوتن متر @ دورة في الدقيقة

1671

استهالك الوقود واالنبعاثات

مقياس  EURO 6bلالنبعاثات

2818

1008

4687

-

Not available

Optional

• Standard

• قياسية

اختيارية

-

غير متوفرة

861

1903
2163

No. of cylinders, layout

Max. power: hp @ rpm
Max. torque: Nm @ rpm

CONSUMPTION AND EMISSIONS
EURO 6b

EURO 6b

استهالك الوقود – في المدينة (لتر ١٠٠/كم)

8,9

8,9

)Fuel consumption - urban (l/100km

استهالك الوقود – في خارج المدينة (لتر ١٠٠/كم)

5,9

5,9

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

استهالك الوقود – دورة مختلطة (لتر ١٠٠/كم)

7,0

7,0

)Fuel consumption - combined (l/100km

انبعاثات العادم (غ/كم)

161

161

)CO2 emissions (g/km

الوزن واألبعاد

Emission standard

WEIGHT AND DIMENSIONS

وزن السيارة المتوقفة ( STD Aكغ)

1,660

1,660

)Kerb weight STD A (kg

االرتفاع (ملم)

1,671

1,671

)Height (mm

العرض (ملم)

1,903

1,903

)Width (mm

الطول (ملم)

4,687

4,687

)Length (mm

قاعدة العجالت (ملم)

2,818

2,818

)Wheelbase (mm

525

525

)Load capacity (l

سعة الحمولة
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Drive

()l
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ORIGINAL ACCESSORIES

اإلكسسوارات األصلية

امـتــــلك سـتيلفيـو ،لـــك وحــــــدك.
تتميز إكسسوارات ألفا روميو األصلية بأسلوبها وتنوعها.
لقد تم تصميمها لمنح لمسة حصرية على سيارتك ستيلفيو.

MAKE STELVIO YOUR OWN.
Original Alfa Romeo accessories stand out for their style and versatility:
they are designed to give an exclusive touch to your Stelvio.

مصابيح تحت األبواب
48

Under-door lights

لمسات من الكاربون على مقبض ناقل الحركة االوتوماتيكي
Carbon insert for automatic gear knob
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الخدمة

®حافظوا على مركبتكم ألفا روميو في حالة ممتازة مع برنامج الحماية من موبار
. راحة البال الممددة:ضمان ايزي كير
ّ
 وتتضمن خطط ايزي كير الخدمات التي تتوافق مع متطلبات،المقدمة من ألفا روميو لمنحك الشعور براحة البال أثناء القيادة
المصنع
لضمان
اإلضافية
الحماية
برنامج
ر
ف
يتو
. كم٧٥،٠٠٠ /  سنوات٥ :برنامج للصيانة
َّ
.متخصصين وقطع غيار أصلية عالية الجودة
ّيين
ن
ف
يد
وعلى
،األوسط
الشرق
منطقة
أنحاء
مختلف
في
األعمال
وورش
المعتمدين
مركبتكم وذلك عبر وكالء ألفا روميو
ّ
. راحة بال أينما تنطلقون٪١٠٠ :برنامج العناية القصوى
. ولضمان حصولكم على أفضل قيمة بأفضل سعر، تهدف هذه الخطة إلى تغطية كل المكونات الميكانيكية والكهربائية. كم١٢٠،٠٠٠ /  سنوات٥ :يشمل ضمان المصنع

S E RV I C E S
KEEP YOUR ALFA ROMEO IN TIP-TOP CONDITION WITH MOPAR® VEHICLE PROTECTION
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.

51

50

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Printed Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

. ألغــراض التصنيــع فــي بعــض األحيــان، قــد تتغ ّيــر خصائــص المنتــج الــواردة هنــا.مخصصــة هنــا بغــرض الدليــل فقــط
 الرســوم التوضيحيــة والخدمــات، المواصفــات،البيانــات
ّ
.ـورة فــي هــذا الكت ّيــب هــي اختياريــة
ّ أو المصـ/ بعــض المزايــا الموصوفــة و.تحتفــظ ألفــا روميــو بالحــق فــي إجــراء أي تغييــرات علــى منتجاتهــا
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.
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