
جـولـييـتـا



الســــائـــق هــــو األســـــاس
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A  H U M A N - C E N T R I C  C A R 
F O R  T H E  PA S S I O N AT E
The Giulietta is an Alfa Romeo car before anything else. Designed totally around the person, it puts the driver  
at the centre, giving full command and control of information.

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

سيارة تتمحور حول اإلنسان
ألجل الشغوفين إلى القيادة
جولييتا هي سيارة ألفا روميو قبل أي شيء آخر. بتصميمها الذي يتمحور حول اإلنسان بشكل كامل، تضع 
هذه السيارة السائق في المركز وتمنحه كامل القيادة والتحكم بالمعلومات.



أطلق العنان لغريزتك
جولييتا: القوة والطاقة والسالمة، تحت تصّرفك على الطريق.

خفــة الحركــة: نظــام التعليــق األمامــي المتطــور ماكفرســون وأنظمــة 
التعليــق الخلفيــة المتعــددة الروابــط، مثاليــة للتعامــل مــع الزوايــا الحــادة 

بأقصــى تشــّبث، ممــا يوفــر منتهــى الراحــة فــي القيــادة.

المرح: التوجيه النشط مع مسّنن مزدوج لتجربة قيادة مبهجة.

ــة: ناقــل حركــة يــدوي أو أوتوماتيكــي بســت ســرعات مــع قابــض  المرون
ألفــا مــزدوج التعشــيق، مــن أجــل تنّقــل أكثــر كفــاءة وســرعة، مــع إخــراج 

عــزم مســتمر.

التكنولوجيــا والرياضــة مؤشــر ألفــا™ دي إن إي مــع ثــالث اســتجابات 
ديناميكيــة مختلفــة للســيارة وفقــً ألســلوب القيــادة وأحــوال الطريــق.

قيادة يدفعها الحماس  
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F U E L  Y O U R 
I N S T I N C T
Giulietta: Power, energy and safety, ready to be unleashed on the road. 

Agility. Cutting-edge McPherson front suspensions and Multilink rear 
suspensions, ideal for handling sharp corners with excellent grip, offering 
superior driving comfort. 

Fun. Dual Pinion Active Steering for an exhilarating driving experience.

Flexibility. 6-speed manual or automatic transmission with the Alfa TCT 
double clutch, for more efficient and faster shifting with a continuous torque 
output.

Technology and sportiness. Alfa™ DNA selector with three different dynamic 
vehicle responses according to the driving style and travel conditions.

D R I V I N G  E X C I T E M E N T



تأسرك من 
النظرة األولى

جولييتــا  ودقيــق.  واضــح  فريــد،  قــوي،  أســلوب 
الجديــدة تجســيد حقيقــي للتصميــم والجمــال فــي 
ألفــا روميــو. تمنــح الشــبكة األماميــة الجديــدة علــى 
شــكل خليــة النحــل مقّدمــة الســيارة إطاللــة رياضيــة 
ــز،  ــات الممي ــً. شــعار وردة الثــالث ورق ــً جريئ واندفاع
والتــوازن  للقــوة  يرمــز  أيضــً،  الشــكل  السداســي 

واالنســجام.
تتميــز المصابيــح األماميــة، ذات لمســات الكربــون 
كمــا فــي اإلصــدارات الرياضيــة، بحافــة جريئــة وبّراقــة.
ــدة والواضحــة، بالقــرب  توفــر األضــواء الخلفيــة الفري
بشــخصية  طــرازًا  الجديــد،  جولييتــا  شــعار  مــن 

ورياضيــة. وجريئــة  عصريــة 

أسلوب الهيكل   
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B O L D  S T Y L E

A strong, unique, clear and precise style. The new Giulietta is the true embodiment of Alfa Romeo design and beauty. The new honeycomb grid 
grille gives the front of the car a sporty and aggressive feeling. The distinctive Alfa Romeo trilobe, also with a honeycomb structure, communicates 
strength, balance and harmony. The headlamps, with a carbon-look treatment for the sporty versions, have an aggressive and glamorous edge.  
The unique and unmistakable rear lights - next to the new Giulietta logo - give it a modern, bold and sporty style.

I T  TA K E S  O N LY  O N E  G L A N C E 
T O  R E C O G N I Z E  I T



قلب ينبض بالطاقة 
مثاليــة فــي االنســجام بيــن اإلنســان والعمــل فــي طــراز إيطالــي مميــز. هــي المقصــورة الداخليــة 

لســيارة جولييتــا الجديــدة التــي تتمحــور حــول الســائق وألجــل الســائق.
ــة  ــر المعــة مصقول جمــال المــواد المتطــورة علــى امتــداد كامــل المقصــورة. لمســات ســوداء غي
المكســوة  المقاعــد  المركــزي.  والكونســول  األبــواب  ولوحــة  القيــادة  لوحــة  تغطــي  وجديــدة 
بالقمــاش، أو بالقمــاش مــع ألكانتــارا®، هــي الدليــل القاطــع علــى منتهــى الراحــة والجمــال داخــل 

المقصــورة. أمــا فــي اإلصــدارات الرياضيــة، تأتــي هــذه المقاعــد مكســوة بالجلــد وألكانتــارا®.
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E N E R G Y
F R O M  W I T H I N
Perfect ergonomics and Italian style: the interior of the new Giulietta is all about the driver. 
The beauty of sophisticated materials is all around. New brushed matt black inserts for the 
dashboard, door panels and centre console. The ultimate in comfort and beauty, the seats come 
in ‘Fabric’, ‘Fabric and Alcantara®’. In the sports versions, they are in ‘Leather and Alcantara®’. 

DY N A M I C  I N T E R I O R S تصميمات داخلية ديناميكية  



  مرونة القيادة
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S M O O T H 
P O W E R

ســـالســــة 
الـــــقــــوة 

A cutting-edge range of Turbo-charged Petrol, Turbo Diesel and LPG engines, combines maximum 
performance with reduced fuel consumption and respect for the environment. 
A wide range of engines with Alfa TCT transmission, combining power with the comfort of an automatic 
transmission and the speed of a dual clutch transmission. Efficiency and driving pleasure. 

مجموعــة متطــورة مــن ٣ أنــواع مــن المحــركات: توربــو وتوربــو ديــزل وغــاز البتــرول المســال. تجمــع بيــن 
أقصــى أداء وأقــل اســتهالك للوقــود وأفضــل مراعــاة للبيئــة.

ــذي يجمــع  ــي هــذه المجموعــة الواســعة مــن المحــركات مــع ناقــل حركــة ألفــا مــزدوج التعشــيق، ال تأت
بيــن القــوة والراحــة لناقــل الحركــة األوتوماتيكــي والســرعة لناقــل الحركــة المــزدوج. إنهــا حقــً الكفــاءة 

والمتعــة فــي القيــادة.

A D A P T I V E  D R I V I N G

1.4 TB
 120 HP

1.4 TB MultiAir 
150 HP

1.4 TB MultiAir 
170 HP TCT

1750 Tbi 
240 HP TCT

1.6 JTDm
120 HP MT/TCT

2.0 JTDm 
150 HP

2.0 JTDm 
175 HP TCT

1.4 TB LPG
120 HP

Fuel System Petrol Petrol Petrol Petrol Diesel Diesel Diesel Petrol - LPG

Gearbox 6-speed 
manual

6-speed 
manual

Twin clutch 
automatic

Twin clutch 
automatic

Manual/Automatic 
Twin clutch

6-speed 
manual

Twin clutch 
automatic

6-speed 
manual

No. of cylinders, arrangement 4, straight 4, straight 4, straight 4, straight 4, straight 4, straight 4, straight 4, straight
Displacement cm³ 1368 1368 1368 1742 1598 1956 1956 1368
Max power kW - rpm 88-5000 110-5500 125-5500 177-5750 88-3750 110-4500 128.5-3750 88-5000
Torque Nm-rpm (DYNAMIC) 215-2500 250-2500 250-2500 340-2000 320-1750 380-1750 350-1750 215-2500
Weight kg 1280 1290 1305 1320 1310/1320 1320 1335 1317
Top speed km/h 195 210 218 244 195 210 219 195
Acceleration (1 occupant + 30 kg) 0-100 km/h (s) 9.4 8.2 7.7 6 10/10.2 8.8 7.8 10.3
CO2 emissions (g/km) 144 127 114 157 103 110 113 147 P-133 LPG
Emission standard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Start & Stop Standard Standard Standard N.A. Standard Standard Standard N.A.

 ١٢٠ TB ١،٤ لتر
حصانًا

 TB ١،٤ لتر
ملتيئير ١٥٠ 

حصانًا

 TB ١،٤ لتر
ملتيئير ١٧٠ 

حصانًا مع ناقل 
حركة مزدوج 

التعشيق

١٧٥٠ بنظام 
الحقن بالخانق 

٢٤٠ حصانًا 
مع ناقل 

حركة مزدوج 
التعشيق

١،٦ لتر JTDm ١٢٠ حصانًا 
مع ناقل حركة يدوي/ 

ناقل حركة مزدوج 
التعشيق

 ١٥٠ JTDm ٢،٠ لتر
حصانًا

 JTDm ٢،٠ لتر
١٧٥ حصانًا 

مع ناقل 
حركة مزدوج 

التعشيق

١،٤ لتر TB  غاز 
البترول المسال ١٢٠ 

حصانًا

غاز البترول المسالديزلديزلديزلبترولبترولبترولبترولنظام الوقود

مزدوج ٦ سرعات يدوية٦ سرعات يدويةعلبة التروس
أوتوماتيكي

مزدوج 
مزدوج ٦ سرعات يدويةيدوي/مزدوج أوتوماتيكيأوتوماتيكي

٦ سرعات يدويةأوتوماتيكي

٤، مستقيم٤، مستقيم٤، مستقيم٤، مستقيم٤، مستقيم٤، مستقيم٤، مستقيم٤، مستقيمعدد واصطفاف األسطوانات
1٣٦81٣٦81٣٦817٤21598195٦195٦1٣٦8اإلزاحة سم٣

88-128.55000-110٣750-88٤500-177٣750-1255750-1105500-885500-5000أقصى قوة كيلوواط - دورة في الدقيقة
215-٣502500-٣801750-٣201750-٣٤01750-2502000-2502500-2152500-2500عزم الدوران ن.م. دورة في الدقيقة )ديناميكي(

128012901٣051٣201٣20/1٣101٣201٣٣51٣17الوزن )كلغ(
1952102182٤٤195210219195السرعة القصوى كم/س

التسارع )راكب واحد + ٣0 كغ( من صفر إلى 100 كم/س 
9.٤8.27.7٦10.2/108.87.810.٣)بالثواني(

P-133 LPG 1٤٤12711٤15710٣11011٣147انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون

Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6معايير االنبعاثات األوروبية

غير متوفرقياسيقياسيقياسيغير متوفرقياسيقياسيقياسينظام التشغيل / اإليقاف



 يـجـعــل
الـــواقـــــع أســـــهـــــل 

تمتلك جولييتا نظام الوسائط اإلعالمية المتعددة المبتكر من يوكونيكت™ 
 بشاشة تعمل باللمس مع تقنية بلوتوث®، تدفق الصوت، منفذًا إضافيً،

وصلة يو إس بي، أوامر صوتية، قارئ الرسائل القصيرة وجهاز البث الرقمي 
لبرامج الراديو. آخر تحديث هو خدمات يوكونيكت™ اليف التي تجعل تجربة 

القيادة الخاصة بك بسيطة وممتعة.

 قم بتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي. احضر إلى وجهتك باستخدام
.my:Car و Eco:Drive راقب استهالك الوقود واالنبعاثات مع تطبيقات .TomTom Live 
كما يمكنك بث الموسيقى مع Deezer و TunIn، ومشاركة كل تفاصيل الرحلة مع 

 األصدقاء على فيسبوك وتويتر.
يتيح »أداء ألفا« الحصري للسائق مراقبة إحداثيات السيارة، قياس أدائها 

والحصول على نصائح القيادة في الوقت الحقيقي.

ذكاء الوسائط المتعددة

13 12Chaotic Atmospheres
Flowing City Map - Paris

M U LT I M E D I A  I N T E L L I G E N C E

M A K I N G 
L I F E  E A S I E R
The Giulietta has the innovative Uconnect™ touch-screen multimedia system with 
Bluetooth®, audio streaming, Aux-in, USB connector, voice commands, SMS Reader 
and DAB device so you can listen to the radio in digital sound. The latest update is the 
Uconnect™ Live services that make your driving experience simple and enjoyable. 
 
Download the app onto your Smartphone. Arrive at destinations with TomTom 
Live services. Monitor savings, consumption and emissions with the applications 
Eco:Drive and my:Car.
Stream music with Deezer and TunIn, and share the trip with friends on Facebook and 
Twitter.
The exclusive Alfa Performance lets the driver monitor vehicle parameters, measure 
their performance and get real-time driving advice. 
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C O N T E N T S

• Two-colour Black/Light Grey fabric 
interiors

• Driver's seat with armrest and 
integrated storage compartment

• Folding, split rear seat
• Techno-leather steering wheel with 

radio and phone controls
• Alfa climate control
• Dark grey streaked moulding
• Black fabric mats
• 16” steel rims
• Heated electrical wing mirrors  

in matching body colour
• Rear spoiler
• Front door handles with shiny chrome 

treatment
• LED Daytime Running Lights
• Dark finish headlights
• 6 Airbags: 2 front + 2 side + 2 window 

bags
• ABS with Brake Assistant
• ESC with Hill Holder 
• TPMS (Tyre Pressure Monitoring 

System)

المحتويـــــات
مقصورة مكسوة بقماش بلونين أسود/  •

رمادي فاتح
مقعد السائق مع مسند ذراع وحجرة   •

تخزين مدمجة
مقعد خلفي قابل للطّي واالنقسام  •
مقود توجيه من جلد تكنو مع أزرار   •

التحكم بالراديو والهاتف
نظام ألفا للتحكم بدرجة الحرارة  •

قوالب مشطوبة بلون رمادي داكن  •
سّجادات من القماش األسود  •
حواف العجلة قياس 1٦ إنش  •

مرايا جانبية كهربائية قابلة للتدفئة بلون   •
مطابق للون الهيكل

جناح خلفي  •
مقابض األبواب األمامية معالجة بالكروم   •

الالمع
LED مصابيح نهارية  •

مصابيح أمامية بلمسات داكنة اللون  •
٦ وسائد هوائية: 2 أمامية + 2 جانبية + 2   •

عند النوافذ 
مكابح قرصية مانعة لالنغالق على   •
العجالت األربعة مع مساندة الفرملة

Two-colour fabric 
198 Black-Light Grey 

(standard)

Leather 402 Black 
(opt)

• Alfa® DNA
• Dual Pinion active steering
• Electronic Q2 differential
• Start&Stop (excluding Turbo LPG 

versions)
• Uconnect™ 5'' Radio (touchscreen 

display, Bluetooth®, voice controls and 
mp3 Media Player with USB and Aux-in)

• Live Uconnect™ services
• Remote central locking
• Trip Computer with matrix display
• Isofix attachments for child restraint 

systems
• Front and rear electrical windows

The Giulietta trim level is available with the following engines: 
• Petrol 1.4 TB 120 HP and 1.4 TB MultiAir 150 HP
• Petrol and LPG 1.4 TB LPG 120 HP
• Diesel 1.6 JTDm 120 HP, 1.6 JTDm 120 HP TCT and 2.0 JTDm 150 HP

تتوفر إصدارات جولييتا بالمحركات التالية:
• بترول سعة 1،٤ لتر TB 120 حصانً وملتيئير سعة 1،٤ لتر TB 150 حصانً

• بترول وغاز البترول المسال سعة 1،٤ لتر TB غاز البترول المسال 120 حصانً
 • ديزل سعة 1،٦ لتر JTDm 120 حصانً، سعة 1،٦ لتر JTDm 120 حصانً مع ناقل حركة

مزدوج التعشيق وسعة 2،0 لتر  JTDm 150 حصانً

G I U L I E T TA

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات مع   •
نظام التحكم بالسيارة على المنحدرات 
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات  •

ألفا® دي إن إي  •
توجيه نشط بمسنن مزدوج  •

 Q2 تروس تفاضلية إلكترونية  •
نظام التشغيل واإليقاف )ما عدا في   •

إصدارات توربو غاز البترول المسال(
راديو يوكونيكت™ 5 بوصة )شاشة عرض   •

تعمل باللمس، بلوتوث®، أزرار التحكم 
بالصوت، مشّغل الوسائط اإلعالمية إم بي 

٣ مع يو إس بي ومنفذ إضافي( 
خدمات يوكونيكت™ اليف  •

قفل مركزي عن ُبعد  •
كمبيوتر الرحلة مع شاشة عرض   •

ماتريكس
أحزمة أيزوفيكس لتثبيت مقاعد األطفال  •

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية  •

جــــولـيـيـتــا

جلد أسود ٤٠٢
)اختياري(

قماش بلونين
١٩٨ أسود-رمادي فاتح

)قياسي(



يتوفر إصدار سوبر بالمحركات التالية:
• بترول سعة 1،٤ لتر TB 120 حصانً، ملتيئير سعة 1،٤ لتر TB 150 حصانً وملتيئير سعة 

1،٤ لتر TB 170 حصانً مع ناقل حركة مزدوج التعشيق
• بترول وغاز البترول المسال سعة 1،٤ لتر TB غاز البترول المسال 120 حصانً

• ديزل سعة 1،٦ لتر JTDm 120 حصانً، سعة 1،٦ لتر JTDm 120 حصانً مع ناقل حركة مزدوج 
التعشيق، وسعة 2،0 لتر  JTDm 150 حصانً وسعة 2،0 لتر JTDm 175 حصانً مع ناقل 

حركة مزدوج التعشيق
19 18

A S  G I U L I E T TA ,  P L U S :

• Two-colour Black/Dark Grey fabric interiors
• Alfa dual zone automatic climate control with rear vent
• 17” spoke alloy rims
• Wing mirror caps with satin chrome-plated finish
• Fog lights
• Cruise Control

The Super trim level is available with the following engines: 
• Petrol 1.4 TB 120 HP, 1.4 TB MultiAir 150 HP and 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT
• Petrol and LPG 1.4 TB LPG 120 HP
• Diesel 1.6 JTDm 120 HP, 1.6 JTDm 120 HP TCT, 2.0 JTDm 150 HP and 2.0 JTDm 

175 HP TCT

قماش بلونين
١٢3 أسود-رمادي داكن 

)قياسي(
Two-colour fabric

123 Black-Dark Grey 
(standard)

جلد أسود ٤٠٨
)اختياري(

Leather 408 Black 
(opt)

جلد توباكو ٤٦٥ 
)اختياري(

Leather 465 Tobacco 
(opt)

جلد أحمر ٤٠١
)اختياري(

Leather 401 Red (opt)

كما في جولييتا، باإلضافة إلى:

• مقصورة مكسوة بقماش بلونين أسود/رمادي داكن
• نظام تكييف الهواء ألفا األوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة 

الحرارة وفتحات تهوية خلفية
• حواف العجلة من األلومينيوم المسبوك قياس 17 إنش

• أغطية المرايا الجانبية بلمسات مطلية بالكروم الالمع
• مصابيح الضباب

• نظام تثبيت السرعة

S U P E R

ســوبـــر
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A S  G I U L I E T TA ,  P L U S :

• 17” five-hole alloy rims
• Side skirts
• Bumper with sports inserts and Alfa Red surround
• Oversized exhaust tailpipe
• Tinted rear windows
• Black interior
• Fog lights
• Cruise Control

The Sport trim level is available with the following engines: 
• Petrol 1.4 TB 120 HP, 1.4 TB MultiAir 150 HP and 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT
• Petrol and LPG 1.4 TB LPG 120 HP
• Diesel 1.6 JTDm 120 HP, 1.6 JTDm 120 HP TCT, 2.0 JTDm 150 HP and 
   2.0 JTDm 175 HP TCT

Two-colour fabric
198 Black-Light Grey 

(standard)

Leather 402 Black 
(opt)

يتوفر إصدار سبورت بالمحركات التالية:
• بترول سعة 1،٤ لتر TB 120 حصانً، ملتيئير سعة 1،٤ لتر TB 150 حصانً وملتيئير 

سعة 1،٤ لتر TB 170 حصانً مع ناقل حركة مزدوج التعشيق
• بترول وغاز البترول المسال سعة 1،٤ لتر TB غاز البترول المسال 120 حصانً

• ديزل سعة 1،٦ لتر JTDm 120 حصانً، سعة 1،٦ لتر JTDm 120 حصانً مع ناقل حركة 
مزدوج التعشيق، سعة 2،0 لتر  JTDm 150 حصانً وسعة 2،0 لتر JTDm 175 حصانً مع 

ناقل حركة مزدوج التعشيق

كما في جولييتا، باإلضافة إلى:

حواف العجلة من األلومينيوم المسبوك بخمس فتحات قياس 17 إنش  •
ألواح جانبية  •

مصد بلمسات رياضية وحواف ألفا حمراء  •
أنبوب عادم أكبر  •

نوافذ خلفية مظللة  •
مقصورة بلون أسود  •

مصابيح ضباب  •
نظام تثبيت السرعة  •

S P O R T

سـبورت

جلد أسود ٤٠٢
)اختياري(

قماش بلونين
١٩٨ أسود-رمادي فاتح

)قياسي(



يتوفر إصدار فيلوتشي بالمحرك التالي:
• بترول 1750 بنظام الحقن بالخانق 2٤0 حصانً مع ناقل حركة مزدوج التعشيق
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A S  G I U L I E T TA  S U P E R ,  P L U S :

• Seats in fabric and Alcantara®  
with Red stitching

• Multifunctional sports steering wheel 
with red stitching

• Aluminium sports pedal assembly
• Aluminium kick plate
• Black interior
• Dark grey moulding
• Carbon Look dashboard  

surround panels
• Driver's seat with armrest and 

integrated storage compartment
• 18” five-hole alloy rims
• Bumper with sports inserts  

and Alfa Red surround
• Oversized exhaust tailpipe

• Oversized Brembo braking system 
with red callipers

• Side skirts
• Carbon Look headlights
• Tinted rear windows
• Glossy anthracite finish (mirror 

caps, exterior handles, grille,  
fog light trim)

• Lowered sports ride
• Rear parking sensors

The Veloce level is available with the following engines: 
• Petrol 1750 TBi 240 HP TCT

Fabric and Alcantara® 
308 Black - Light grey 

(standard)

Leather and Alcantara® 
323 Black (opt)

Leather 923 Black 
(opt)

Leather 901 Red
(opt)

كما في جولييتا سوبر، باإلضافة إلى:

مقاعد مكسوة بالقماش وألكانتارا® مع   •
خياطة بلون أحمر

مقود توجيه رياضي متعدد الوظائف مع   •
خياطة بلون أحمر

مجموعة الدواسات الرياضية من   •
األلومينيوم 

لوحة الركل من األلومينيوم  •
مقصورة بلون أسود  •

قوالب مصبوبة بلون رمادي داكن  •
حواف لوحة العدادات من الكربون  •

مقعد السائق مع مسند ذراع وحجرة   •
تخزين مدمجة

حواف العجلة من األلومينيوم المسبوك   •
بخمس فتحات قياس 18 إنش

مصد بلمسات رياضية وحواف ألفا الحمراء  •
أنبوب عادم أكبر  •

نظام مكابح بريمبو أكبر مع مكابس   •
حمراء

ألواح واقية جانبية  •
مصابيح أمامية من الكربون  •

نوافذ خلفية مظللة  •
لمسات نهائية من الفحم الصلب الالمع   •

)أغطية مرايا، مقابض خارجية، شبكة 
أمامية، حواف مصباح الضباب(

قيادة رياضية مخفضة  •
حساسات الركن الخلفية  •

V E LO C E

فيلوتشي

جلد ٩٢3 أسود 
)اختياري(

جلد ٩٠١ أحمر
)اختياري(

قماش وألكانتارا® 3٠٨ 
أسود ورمادي فاتح 

)قياسي(

جلد وألكانتارا®  3٢3 
أسود )اختياري(
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ملتيئير ١،٤ TB ١٧٠ حصانًا مع ناقل حركة مزدوج ملتيئير ١،٤ TB ١٥٠ حصانًا١،٤ TB ١٢٠ حصانًاالمواصفات
التعشيق

٤، مستقيمة٤، مستقيمة٤، مستقيمةعدد األسطوانات، االصطفاف

72x8٤72x8٤72x8٤فتحة×قطر األسطوانة

1٣٦81٣٦81٣٦8اإلزاحة )سم٣(

9.8:110.0:110.0:1نسبة الضغط 
توليد القوة القصوى كيلو واط )قوة الحصان – EC( عند دورة بالدقيقة 

125 )170( عند 5500 دورة بالدقيقة110 )150( عند 5500 دورة بالدقيقة88 )120( عند 5000 دورة بالدقيقة)ديناميكي(   

250 )25،5( عند 2500 دورة بالدقيقة250 )25،5( عند 2500 دورة بالدقيقة215 )22( عند 2500 دورة بالدقيقةالعزم األقصى ن.م. )كغ – EC( عند دورة بالدقيقة )ديناميكي(

حزام مسّنن مع عتلة الدفع بنظام هيدروليكي ونظام السحب ملتيئيرحزام مسّنن مع عتلة الدفع بنظام هيدروليكينظام التوقيت )الدفع(

حقن وقود متعدد الفتحات مع شاحن التوربين لغاز نظام الوقود
حقن وقود متعدد الفتحات مع حقن وقود مباشر داخل محرك ملتيئير، ومبرد مشترك العادم والمبرد المشترك 

قياسيقياسيقياسينظام التشغيل واإليقاف

النظام الكهربائي )12 فولط(
٦٣ أمبير بالساعة/٦٣٤50 أمبير بالساعة/٦٣٤50 أمبير بالساعة/٤50سعة البطارية )أمبير/الساعة( / مولّد التيار البديل )أمبير(

ناقل الحركة
أماميأماميأمامينظام الدفع

٦ سرعات يدوية / تعشيق مزدوج٦ سرعات يدوية٦ سرعات يدويةعلبة التروس

اإلطارات
R16 91V225/45 R17 91W225/45 R17 91W 205/55قياسية

التوجيه
ترس مزدوجترس مزدوجترس مزدوجصندوق التوجيه

10.910.910.9االستدارة الكاملة )من المصد إلى المصد( )م(

نظام التعليق
ماكفرسون متقدم مع عمود من األلومينيوم، ذراع مجّوف مانع لالنزالق على قضيب الربطأمامي

متعدد الوصالت مع إطار هيكل إضافي وأذرع عرضية من األلومينيوم وذراع مانع لالنزالقخلفي

مكابح قرصية
281٣05٣05أمامية )ملم(

2٦٤2٦٤2٦٤خلفية )ملم(

القدرات واألوزان
 ٦0 ٦0 ٦0سعة خزان الوقود )لتر( 

128012901٣05/1290وزن السيارة المتوقفة DIN )كغ(

1٣001٣001٣00الوزن األقصى القابل للجر

األداء
195210218السرعة القصوى )كم/س(

9.٤8.27.7/7.8التسارع )راكب واحد + ٣0 كغ( من صفر إلى 100 كم/س )بالثواني(

   EC/100/1999 استهالك الوقود – االنبعاثات حسب االرشادات
8.17.٤٦.٣/7.٤استهالك الوقود في دورة داخل المدينة )لتر/100 كم(

5.1٤.٤٤.1/٤.٤دورة خارج المدينة

٦.25.5٤.9/5.5دورة مختلطة

1٤٤12711٤/127انبعاثات العادم )غ/كم(

 Euro 6 Euro 6 Euro 6معيار االنبعاثات

صــــفـــــات الـــتـــقـــنـــيـــــة
الـمــوا

١٧٥٠ بنظام الحقن بالخانق ٢٤٠ حصانًا مع ناقل 
حركة مزدوج التعشيق

١،٦ لتر JTDm  ١٢٠ حصانًا/ ناقل حركة مزدوج 
٢،٠ لتر JTDm  ١٧٥ حصانًا/ ناقل حركة مزدوج ٢،٠ لتر JTDm ١٥٠ حصانًاالتعشيق

١،٤ لتر TB غاز البترول المسال ١٢٠ حصانًاالتعشيق

٤، مستقيمة٤، مستقيمة٤، مستقيمة٤، مستقيمة٤، مستقيمة

8٣x80.579.5x80.58٣x90.٤8٣x90.٤72x8٤

17٤21598195٦195٦1٣٦8

9.2:11٦.5:11٦.5:11٦.5:19.8:1

88 )120( عند 5000 دورة بالدقيقة128،5 )175( عند ٣750 دورة بالدقيقة110 )150( عند ٣750 دورة بالدقيقة88 )120( عند ٣750 دورة بالدقيقة177 )2٤0( عند 5750 دورة بالدقيقة

215 )22،0( عند 2500 دورة بالدقيقة٣50 )٣5،٦( عند 1750 دورة بالدقيقة٣80 )٣8،7( عند 1750 دورة بالدقيقة٣20 )٣2،5( عند 1750 دورة بالدقيقة٣٤0 )٣٤،٦( عند 2000 دورة بالدقيقة

نظامان متغيران بشكل متواصل لتوقيت عمل 
الصمامات وحزام مسّنن مع عتلة الدفع 

بنظام هيدروليكي
حزام مسّنن مع عتلة الدفع بنظام هيدروليكي

نظام حقن الوقود المباشر وضغط الحقن مع 
حقن وقود متعدد الفتحات مع شاحن التوربين ملتيجت 2: نظام حقن الوقود المباشر 1،٦00 بار، شاحن توربيني متغير الهندسة ومبرد هواء الشحن  نظام التفريغ ومبرد هواء الشحن  

لغاز العادم والمبرد المشترك

غير متوفرقياسيقياسيقياسيغير متوفر

 

٦٣ أمبير بالساعة/72٤50 أمبير بالساعة/72٦00 أمبير بالساعة/72٦00 أمبير بالساعة/٦0٦00 أمبير بالساعة/5٤0

 

أماميأماميأماميأماميأمامي

٦ سرعات يدويةتعشيق مزدوج٦ سرعات يدوية٦ سرعات يدوية/ تعشيق مزدوجتعشيق مزدوج

 

225/40 R18 91W205/55 R16 91V225/45 R17 91W225/45 R17 91W205/55 R16 91V

 

ترس مزدوجترس مزدوجترس مزدوجترس مزدوجترس مزدوج

10.910.910.910.910.9

 

ماكفرسون متقدم مع عمود من األلومينيوم، ذراع مجّوف مانع لالنزالق على قضيب الربط

متعدد الوصالت مع إطار هيكل إضافي وأذرع عرضية من األلومينيوم وذراع مانع لالنزالق

 

٣٣0281٣05٣05281

2782٦٤2٦٤2٦٤2٦٤

 

بترول ٦0 x غاز البترول المسال ٦0٦0٦0٦0٣8

1٣201٣20/1٣101٣201٣٣51٣17

10001٣001٣00٦001٣00

 

2٤٤195210219195

٦.010.2/10.08.87.810.٣

 

بترول ٤،x 8 غاز البترول المسال 95.05.110،8.9.5٤

بترول x 5،1 غاز البترول المسال 7،8٦.7٣.5.2٣.٣٣

بترول ٦،٣ x غاز البترول المسال 2٤.٣8،2.9٤.8٣.٦

بترول x 1٤7 غاز البترول المسال 15710٣11011٣1٣٣

Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6

ألفا روميو توصي باستخدام زيوت التشحيم األصلية
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SPECIFICATIONS 1.4 TB 120 HP 1.4 TB MULTIAIR 150 HP 1.4 TB MULTIAIR 170 HP/TCT

No. of cylinders, arrangement 4, straight 4, straight 4, straight

Bore x stroke (mm) 72x84 72x84 72x84

Displacement (cm3) 1368 1368 1368

Compression ratio 9.8:1 10.0:1 10.0:1

Peak power output kW (HP - EC) @ rpm (DYNAMIC) 88 (120) @ 5000 rpm 110 (150) @ 5500 rpm 125 (170) @ 5500 rpm

Peak torque Nm (kgm - EC) @ rpm (DYNAMIC) 215 (22) @ 2500 rpm 250 (25.5) @ 2500 rpm 250 (25.5) @ 2500 rpm

Timing system (drive) Toothed belt with hydraulic tappets Toothed belt with hydraulic tappets

Fuel system MPFI supercharged with exhaust gas turbocharger 
and intercooler MPFI supercharged with MultiAir direct control system, intercooler

Start & Stop system Standard Standard Standard

ELECTRICAL SYSTEM (12V)

Battery: capacity (Ah)/Alternator (A) 63 Ah/450 63 Ah/450 63 Ah/450

TRANSMISSION

Drive Front Front Front

Gearbox 6-speed manual 6-speed manual 6-speed manual/twin clutch

TYRES

Standard 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W 225/45 R17 91W

STEERING

Steering box Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion

Kerb-to-kerb turning circle (m) 10.9 10.9 10.9

SUSPENSION

Front Advanced McPherson with aluminium pillar, hollow anti-roll bar fitted on connecting rod

Rear Multilink with auxiliary frame and aluminium wishbones and anti-roll bar

DISC BRAKES

Front (mm) 281 305 305

Rear (mm) 264 264 264

CAPACITIES - WEIGHTS

Fuel tank capacity (litres)                                 60  60  60

DIN kerb weight (kg) 1280 1290 1290/1305

Max. towable weight (kg) 1300 1300 1300

PERFORMANCE

Top speed (km/h)                         195 210 218

Acceleration (1 occupant + 30 kg) 0-100 km/h (s)              9.4 8.2 7.8/7.7

FUEL CONSUMPTION - EMISSIONS In accordance with Directive 1999/100/EC

Urban cycle fuel consumption (l/100 km) 8.1 7.4 7.4/6.3

Extra-urban cycle 5.1 4.4 4.4/4.1

Combined cycle 6.2 5.5 5.5/4.9

CO2 emissions (g/km) 144 127 127/114

Emission standard Euro 6 Euro 6 Euro 6 
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1750 TBI 240 HP TCT 1.6 JTDm 120 HP/TCT 2.0 JTDm 150 HP 2.0 JTDm 175 HPTCT  1.4 TB LPG 120 HP

4, straight 4, straight 4, straight 4, straight 4, straight

83x80.5 79.5x80.5 83x90.4 83x90.4 72x84

1742 1598 1956 1956 1368

9.2:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 9.8:1

177 (240) @ 5750 rpm 88 (120) @ 3750 rpm 110 (150) @ 3750 rpm 128.5 (175) @ 3750 rpm 88 (120) @ 5000 rpm

340 (34.6) @ 2000 rpm 320 (32.5) @ 1750 rpm 380 (38.7) @ 1750 rpm 350 (35.6) @ 1750 rpm 215 (22.0) @ 2500 rpm

Two continuously variable valve timing and 
toothed belt with hydraulic tappets Toothed belt with hydraulic tappets 

Direct petrol injection and supercharging with 
scavenging system and intercooler Multijet 2: direct injection 1,600 bar, variable geometry turbocharger and intercooler MPFI supercharged with exhaust gas 

turbocharger and intercooler

Not available Standard Standard Standard Not available

 

60 Ah/540 72 Ah/600 72 Ah/600 72 Ah/600 63 Ah/450

 

Front Front Front Front Front

Twin clutch 6-speed manual/twin clutch 6-speed manual Twin clutch 6-speed manual

 

225/40 R18 91W 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W 225/45 R17 91W 205/55 R16 91V

 

Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

 

Advanced McPherson with aluminium pillar, hollow anti-roll bar fitted on connecting rod

Multilink with auxiliary frame and aluminium wishbones and anti-roll bar

 

330 281 305 305 281

278 264 264 264 264

 

60 60 60 60 60 Petrol - 38 LPG

1320 1310/1320 1320 1335 1317

1000 1300 1300 600 1300

 

244 195 210 219 195

6.0 10.0/10.2 8.8 7.8 10.3

 

9.5 4.9 5.0 5.1 8.4 Petrol - 10.8 LPG

5.2 3.3 3.7 3.8 5.1 Petrol - 6.7 LPG

6.8 3.9 4.2 4.3 6.3 Petrol - 8.2 LPG

157 103 110 113 147 Petrol - 133 LPG

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Alfa Romeo recommends genuine lubricants 
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R
IM

S

74B 17" spoke alloy rims with 225/45 
tyres

74B جنط صلب بمحور قياس 17 إنش
مع إطارات ٤5/225

74A 16" seven-hole alloy rims with 
205/55 tyres

 74A جنط صلب 7 فتحات قياس 1٦ إنش
مع إطارات 55/205

404 16" steel rims with 205/55 tyres 

404 جنط من الفوالذ قياس 1٦ إنش
مع إطارات 55/205

5YN 17" five-hole alloy rims with 
225/45 tyres

5YN جنط صلب 5 فتحات قياس 17 إنش
مع إطارات ٤5/225

431 16’’ turbine alloy rims with 205/55 
tyres

431 جنط صلب توربين قياس 1٦ إنش
مع إطارات 55/205

420 17’’ turbine alloy rims with 225/45 
tyres

420 جنط صلب توربين قياس 17 إنش
مع إطارات ٤5/225

421 17" dual-spoke burnished alloy rims 
with 225/45 tyres

421 جنط صلب المع بمحور مزدوج قياس 17 إنش 
مع إطارات ٤5/225

208 16’’ black turbine alloy rims with 
205/55 tyres

208 جنط صلب توربين أسود قياس 1٦ إنش
مع إطارات 55/205

RIMS
جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

جنوط العجالت
GIULIETTA SUPER SPORT VELOCE

6Y8 17" five-hole black alloy rims with 225/45 tyres - P P - 6Y8 جنط صلب أسود 5 فتحات قياس 17 إنش مع إطارات ٤5/225

439 18" five-hole alloy rims with 225/40 tyres - • 439 جنط صلب 5 فتحات قياس 18 إنش مع إطارات ٤0/225

435 18’’ turbine alloy rims with 225/40 tyres - • 435 جنط صلب توربين قياس 18 إنش مع إطارات ٤0/225

5FB 18" five-hole black alloy rims with 225/40 tyres - P P • 5FB جنط صلب أسود 5 فتحات قياس 18 إنش مع إطارات ٤0/225

73Z 18" spoke burnished alloy rims with 225/40 tyres - 73Z جنط صلب المع بمحور قياس 18 إنش مع إطارات ٤0/225 - -

7 HP 18’’ spoke chrome/burnished alloy rims with 225/40 
tyres - P P HP 7 جنط صلب كروم/المع بمحور قياس 18 إنش مع إطارات ٤0/225

RIMS
جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

جنوط العجالت
GIULIETTA SUPER SPORT VELOCE

404 16" steel rims with 205/55 tyres • - - - 404 جنط من الفوالذ قياس 1٦ إنش مع إطارات 55/205

431 16’’ turbine alloy rims with 205/55 tyres - - - 431 جنط صلب توربين قياس 1٦ إنش مع إطارات 55/205

208 16’’ black turbine alloy rims with 205/55 tyres - - - - 208 جنط صلب توربين أسود قياس 1٦ إنش مع إطارات 55/205

74A 16" seven-hole alloy rims with 205/55 tyres - - - 74A جنط صلب 7 فتحات قياس 1٦ إنش مع إطارات 55/205

74B 17" spoke alloy rims with 225/45 tyres - 74B جنط صلب بمحور قياس 17 إنش مع إطارات ٤5/225

420 17’’ turbine alloy rims with 225/45 tyres • 420 جنط صلب توربين قياس 17 إنش مع إطارات ٤5/225 -

421 17" dual-spoke burnished alloy rims with 225/45 tyres - - 421 جنط صلب المع بمحور مزدوج قياس 17 إنش مع إطارات ٤5/225

5YN 17’’ five-hole alloy rims with 225/45 tyres - • - 5YN جنط صلب 5 فتحات قياس 17 إنش مع إطارات ٤5/225

Standard •    Optional    Not available -      Linked to Pack  P

435 18’’ turbine alloy rims with 225/40 tyres

435 جنط توربين قياس 18 إنش
مع إطارات ٤0/225

439 18" five-hole alloy rims with 225/40 tyres

439 جنط صلب 5 فتحات قياس 18 إنش
مع إطارات ٤0/225

6Y8 17" five-hole black alloy rims with 225/45 tyres

 6Y8 جنط صلب أسود 5 فتحات قياس 17 إنش
مع إطارات ٤5/225

5FB 18" five-hole black alloy rims with 225/40 tyres

5FB جنط صلب أسود 5 فتحات قياس 18 إنش
مع إطارات ٤0/225

73Z 18" spoke burnished alloy rims with 225/45 tyres

73Z جنط صلب المع بمحور قياس 18 إنش
مع إطارات ٤5/225

7HP 18’’ spoke chrome/burnished alloy rims with 
225/40 tyres

7HP جنط صلب كروم/المع بمحور قياس 18 إنش
مع إطارات ٤0/225

Standard •    Optional    Not available -      Linked to Pack  P

ط الـــعـــجــــــالت
جـــنــــو

اختيارية   - غير متوفرة   P ضمن مجموعة اختيارية   - غير متوفرة   P ضمن مجموعة• قياسية    • قياسية   
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جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

GIULIETTAمن الخارج SUPER SPORT VELOCE

Wing mirror caps with satin chrome-plated finish - • - - أغطية المرايا الجانبية بطالء كروم المع

Wing mirror caps with black chrome-plated finish - P P • أغطية المرايا الجانبية بطالء كروم أسود

Wing mirror caps with Carbon Look finish P P P P أغطية المرايا الجانبية بطالء كربون

Chrome exterior window frame - - - إطار النوافذ الجانبية من الكروم

Black exterior window frame • P • • إطار النوافذ الجانبية بلون أسود

Shaded rear windows • • نوافذ خلفية مظللة

Twin tailpipe -* -* -* • عادم خلفي مزدوج

Carbon Look grille P P P P شبكة أمامية مطلية بالكربون

Oversized Brembo braking system with red callipers - • نظام الفرامل الكبيرة بريمبو مع مكابس حمراء

Front door handles with shiny chrome treatment • • • - مقابض األبواب األمامية مطلية بالكروم الالمع

Front door handles with black treatment - P P • مقابض األبواب األمامية مطلية بلون أسود

Side skirts • • • ألواح واقية جانبية

Carbon Look side skirts - - P P ألواح واقية جانبية مطلية بالكربون

Carbon Look bumper P P P P مصد مطلي بالكربون

Dark finish headlights • • • - مصابيح أمامية بلمسات سوداء

Carbon Look finish headlights P P P P مصابيح أمامية بلمسات الكربون

Heated electrical wing mirrors • • • - مرايا جانبية كهربائية قابلة للتدفئة

Rear spoiler • • • • جناح خلفي

Metallic paint طالء معدني

Three-coat red metallic paint - طالء معدني بثالث طبقات

Matte grey paint - طالء رمادي ناشف

Pastel paint (Alfa Red) • • • • طالء باستيل )أحمر ألفا(

Non-standard pastel paint طالء باستيل غير أساسي

*Not available on 1.4 TB LPG 120 HP* Available only on JTDm 2.0 150 HP and JTDm 175 HP TCT *متوفر فقط في محركات JTDm سعة 2،0 لتر وقوة 150 حصانً و JTDm بقوة 175 حصانً مع ناقل حركة مزدوج التعشيق *غير متوفر مع محرك TB غاز البترول المسال 1،٤ لتر 120 حصانً

Standard •    Optional    Not available -      Linked to Pack  P

INTERIORS
جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

GIULIETTAمن الداخل SUPER SPORT VELOCE

Front sun visors with mirror (with light and cover) • • • • مرآة مع واقية شمس أمامية )مع إضاءة وغطاء(

Alfa climate control • - • - نظام التكييف الهوائي ألفا

Alfa dual zone automatic climate control • • نظام التكييف الهوائي األوتوماتيكي ألفا مع منطقتين للتحكم 
بدرجة الحرارة

Electrical front and rear windows • • • • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية

Lowered sports ride - - - • قيادة رياضية مخفضة

Sporty setup - P - - إعدادات رياضية

Isofix attachments for child restraint systems • • • • مرفقات أيزوفيكس لنظام تثبيت مقاعد األطفال

Aluminium kick plate • لوحة الركل من األلومينيوم

Black fabric mats • • • • سّجادات من القماش األسود

Black interior • • تصميم داخلي بلون أسود

Rear seat climate control vent • • فتحات التكييف الهوائي في المقعد الخلفي

Shift paddles on steering wheel (with Alfa TCT only) • نواقل حركة صغيرة في مقود التوجيه )مع ناقل حركة ألفا 
المزدوج التعشيق فقط(

Cruise control • • • نظام تثبيت السرعة

Two-colour Black-Light Grey fabric seats • - • - مقاعد من القماش بلونين أسود/رمادي فاتح

Two-colour Black-Dark Grey fabric seats - • - - مقاعد من القماش بلونين أسود/رمادي داكن

Leather and Alcantara® seats with red stitching - P - • مقاعد مكسوة بالجلد وألكانتارا® مع خياطة حمراء

Sports leather and Alcantara® seats with integrated head restraint 
and red stitching - P - مقاعد رياضية مكسوة بالجلد وألكانتارا® مع مسند الرأس 

المدمج وخياطة حمراء

Full grain leather seats with black 'cannelloni' rolls - مقاعد مكسوة بالجلد المحبب بالكامل مع تصميم “كانيلوني” 
بلون أسود

Full grain leather seats with black or red 'cannelloni' rolls - - - مقاعد مكسوة بالجلد المحبب بالكامل مع تصميم “كانيلوني” 
بلون أسود أو أحمر

Full grain leather seats with red or tobacco 'cannelloni' rolls - - - مقاعد مكسوة بالجلد المحبب بالكامل مع تصميم “كانيلوني” 
بلون أحمر أو توباكو

Smoking kit مجموعة التدخين

Dark grey streaked interior moulding • • • - قوالب داخلية مشطوبة/مخططة بلون رمادي داكن

Dark grey interior moulding • قوالب داخلية بلون رمادي داكن

سية واختيارية
معدات قيا

P  قياسية •    اختيارية     غير متوفرة -    ضمن مجموعة



P  قياسية •    اختيارية     غير متوفرة -    ضمن مجموعة
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AUDIO/PHONE/IN-CAR OPTIONS
جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

GIULIETTAالصوت/الهاتف/الخيارات المدمجة في السيارة SUPER SPORT VELOCE

Trip Computer with Matrix display • • • • كمبيوتر الرحلة مع شاشة ماتريكس

Uconnect™ 5’’ Radio (5" colour touchscreen display, CD/mp3 player, USB, Aux-in, Bluetooth® 
hands-free, voice controls) • • • • راديو يوكونيكت™ 5 بوصة )شاشة عرض ملونة تعمل باللمس قياس 5 بوصة، مشغل إم بي ٣/

قرص مدمج، يو إس بي، منفذ إضافي، بلوتوث® طليق اليدين، أزرار التحكم بالصوت(

Uconnect™ 5’’ Radio (5" colour touchscreen display, CD/mp3 player, USB, Aux-in, Bluetooth® 
hands-free, voice controls)

راديو يوكونيكت™ 5 بوصة )شاشة عرض ملونة تعمل باللمس قياس 5 بوصة، مشغل إم بي ٣/
قرص مدمج، يو إس بي، منفذ إضافي، بلوتوث® طليق اليدين، أزرار التحكم بالصوت(

Uconnect™ 6.5’’ RadioNav DAB (6.5" colour touchscreen display, SD Card, USB, Aux-in, 
Bluetooth® hands-free, voice controls, satellite navigator with 3D maps)

راديو مالحي يوكونيكت™ ٦،5 بوصة مع بث صوتي رقمي )شاشة عرض ملونة تعمل باللمس 
قياس ٦،5 بوصة، بطاقة SD، يو إس بي، منفذ إضافي، بلوتوث® طليق اليدين، أزرار التحكم 

بالصوت، نظام مالحة ساتياليت مع خرائط ثالثية األبعاد(

Live Uconnect™ services • • • • خدمات يوكونيكت™ اليف

Hi-Fi Bose® system with 9 speakers + subwoofer and 8-channel digital amplifier* نظام بوز® الصوتي هاي-فاي مع 9 مكبرات صوت + صبووفر ومضخم صوت رقمي بـ8 قنوات*

 Alfa™ Connect 7” radio by Alpine with Car Play & Android Auto and HDMI port راديو ألفا™ كونيكت 7 بوصة من ألباين مع كار بالي وأندرويد أوتو ومنفذ للنقل الرقمي لبيانات 
الفيديو والصوت

SAFETY/MECHANICAL PARTS
جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

GIULIETTAالسالمة واألجزاء الميكانيكية SUPER SPORT VELOCE

6 Airbags: 2 front + 2 side + 2 window bags • • • • ٦ وسائد هوائية: 2 أمامية + 2 جانبية + 2 عند النوافذ

ABS with Brake Assistant • • • •  مكابح قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة مع نظام
مساندة الفرملة

Alfa® DNA • • • • ألفا® دي إن إي

Electronic alarm جهاز إنذار إلكتروني

Remote central locking • • • • قفل مركزي عن ُبعد

Daytime Running Lights • • • • مصابيح نهارية

Electronic Q2 differential • • • • ترس تفاضلي Q2 إلكتروني

ESC with ASR and Hill Holder • • • • النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات مع نظام مانع االنغالق ونظام 
التحكم بالسيارة على المنحدرات

Bi-Xenon headlights with Adaptive Frontlight System مصابيح أمامية بي-زينون مع نظام المصابيح األمامية التكيفية

Telescopic headlight washers غساالت المصابيح األمامية المتداخلة

Windscreen with dark fascia, rain sensor and dusk sensor P P P P زجاج أمامي مع واجهة أمامية داكنة، حساسات المطر، وحساسات 
العتمة

12V boot power socket P P P P منفذ طاقة 12 فولط

Front fog lights • • • مصابيح ضباب أمامية

16” space-saver spare (can be ordered for cars fitting 16” rims 
only) - إطار احتياطي متوافق مع المساحة قياس 1٦ إنش )يمكن طلبه 

للسيارات المجهزة بمساحة تناسب جنوط قياس 1٦ إنش فقط(
17” space-saver spare (can be ordered for cars fitting 17” and 18" 
rims only)

إطار احتياطي متوافق مع المساحة قياس 17 إنش )يمكن طلبه 
للسيارات المجهزة بمساحة تناسب جنوط قياس 17 و18 إنش فقط(

Second key with remote control مفتاح إضافي مع جهاز التحكم عن ُبعد

Safe Lock (dead lock) قفل أمان

Rear parking sensors • حساسات الركن الخلفية

Front and rear parking sensors حساسات الركن األمامية والخلفية

Start & Stop* • • • - نظام التشغيل واإليقاف*

Dual Pinion active steering • • • • توجيه نشط مزدوج المسننات

Service plate and Owner Handbook • • • • لوحة دليل الصيانة الدورية ودليل المالك

Rear camera P P P P كاميرا خلفية

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) • • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

SBR (Seat Belt Reminder) • • • • تذكير ربط حزام األمان

*Not available on 1.4 TB LPG 120 HP

Standard •    Optional    Not available -      Linked to Pack  P

INTERIORS
جولييتا سوبر سبورت فيلوتشي

GIULIETTAمن الداخل SUPER SPORT VELOCE

Glossy anthracite interior finish - P - • لمسات نهائية داخلية المعة إنتراسيت

Aluminium sports pedals • دواسات رياضية من األلومينيوم

Electrical front seat lumbar adjustment تعديل أسفل ظهر المقعد األمامي كهربائيً

Height adjustable driver's seat • • • • مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

Front seats with storage compartment on the back - • - - مقاعد أمامية مع حجرة تخزين في ظهر المقاعد

Height-adjustable passenger seat • مقعد الراكب األمامي قابل لتعديل االرتفاع

Folding, split rear seat • • • • مقعد خلفي قابل للطي واالنقسام

Driver's seat with armrest and integrated storage compartment • • • • مقعد السائق مع مسند ذراع وحجرة تخزين مدمجة

Electrically adjustable front seats with memory and lumbar 
support - مقاعد أمامية قابلة للتعديل آليً مع ذاكرة ومسند أسفل الظهر

Heated front seats مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

Rear seats with third head restraint and armrest with through 
loading compartment • مقاعد خلفية مع مسند رأس ثالث ومسند ذراع عبر مقصورة الحمولة

Electrically controlled folding wing mirrors P P P P مرايا جانبية قابلة للطي آليً

Electrochromic rear-view mirror P P P P مرآة الرؤية الخلفية إلكترونية

Sunroof with extensive glazed area* فتحة سقف مع منطقة بزجاج سميك*

Radio and mobile phone controls on the steering wheel • • • • أزرار التحكم بالراديو والهاتف المحمول في مقود التوجيه

Techno-leather steering wheel • • • - مقود توجيه بجلد-تكنو

Multifunctional sporty steering wheel with red stitching - P - • مقود توجيه رياضي متعدد الوظائف مع خياطة حمراء

سية واختيارية
معدات قيا

*غير متوفر مع محرك TB غاز البترول المسال 1،٤ لتر 120 حصانً



 Rear-view camera

HDMI port

كاميرا للرؤية الخلفية

HDMI منفذ
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(Available on Giulietta, Super, 
Sport and Veloce)

•  Alfa™ Connect7” radio by Alpine® works  
with Apple CarPlay and Android Auto 

• HDMI port
• Rear-view camera
• Rear parking sensors

تكنولوجيا
)متوفرة في جولييتا، سوبر، سبورت وفيلوتشي(

راديو ألفا™ كونيكت قياس 7 بوصة من ألباين®   •
يعمل مع أبل كاربالي وأندرويد أوتو

منفذ للنقل الرقمي لبيانات الفيديو والصوت  •
كاميرا للرؤية الخلفية  •

حساسات الركن الخلفية  •

أبل كاربالي
الطريقة الذكية الستخدام أي فون الخاص 

بك أثناء القيادة. مع أبل كاربالي، يمكنك رؤية 
تطبيقاتك األكثر فائدة على الشاشة المركزية 

في جولييتا. كما يمكنك الحصول على 
إرشادات القيادة، إجراء المكالمات، إرسال وقراءة 
الرسائل النصية وتشغيل الموسيقى. كل ذلك 

مع االستمرار في التركيز على الطريق.

TMأندرويد أوتو
مصممة للقيادة اآلمنة وأنت على تواصل بال 

انقطاع. من خالل واجهة بسيطة وسهلة 
االستخدام، وأزرار التحكم المدمجة على المقود 

واألوامر الصوتية، يعمل أندرويد أوتو على 
تقليل التشتت أثناء وجودك في سيارتك.

أندرويد أوتو عالمة تجارية مسجلة لشركة جوجل.

لمسات من ألياف الكربون
)متوفرة في جولييتا، سوبر، سبورت وفيلوتشي(

شبكة أمامية بلمسات من ألياف الكربون  •
أغطية المرايا الجانبية بلمسات من ألياف الكربون  •

مصابيح أمامية بلمسات من ألياف الكربون  •
ألواح محيطة بلوحة العدادات بلمسات من ألياف   •

الكربون
مصد أمامي بلمسات من ألياف الكربون*  •

ألواح الوقاية بلمسات من ألياف الكربون**  •
لمسات نهائية من إنتراسيت المعة )مقابض األبواب   •

الخارجية، حواف المصابيح األمامية( 
قوالب بلون رمادي داكن  •

مقصورة بلون أسود  •

* لون ألفا األحمر في سبورت وفيلوتشي فقط
** فقط في سبورت وفيلوتشي

CARBON LOOK
(Available on Giulietta, Super, Sport and Veloce)

• Carbon Look grille
• Wing mirror caps with Carbon Look finish
• Carbon Look headlights
• Carbon Look dashboard surround panels
• Carbon Look front bumper*
• Carbon Look side skirts**
• Shiny Anthracite finishes (exterior door handles, 

headlight bezels)
• Dark grey moulding
• Black interior

* Alfa Red profile on Sport and Veloce only
** Only on Sport and Veloce

Android Auto is a trademark of Google LLC.

APPLE CARPLAY
The smart way to use your iPhone when you are  
at the wheel. With Apple CarPlay, you can see  
your most useful apps on the central display  
of Giulietta: you can receive driving instructions,  
make calls, send and read messages and play  
music, all while remaining focused on the road.

ANDROID AUTOTM

Designed for safe driving while staying connected.  
With its simple and user-friendly interface,  
integrated controls on the steering wheel and voice  
actions, Android Auto minimises distractions  
while you are in your car.

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.
The image refers to Apple CarPlay

أبل كاربالي هي عالمة تجارية لشركة أبل.
تشير الصورة إلى أبل كاربالي.
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الفخامة
)متوفرة في سوبر(

راديو مالحي يوكونيكت™ ٦،5 بوصة مع بث صوتي رقمي )شاشة   •
عرض ملونة تعمل باللمس قياس ٦،5 بوصة، بطاقة SD، يو إس 

بي، منفذ إضافي، بلوتوث®، أزرار التحكم بالصوت، نظام مالحة 
ثالثي األبعاد(

مسند ذراع خلفي  •
مقاعد مكسوة بالجلد مع تصميم “كانيلوني”  •

لوحة الركل من األلومينيوم  •
مقعد الراكب األمامي قابل لتعديل االرتفاع  •

LUXURY
(available on Super)

•  Uconnect™ 6.5'' RadioNav DAB (6.5'' colour touchscreen display, 
SD Card, USB, Aux-in, Bluetooth®, voice controls, navi 3D)

• Rear armrest
• Leather seats with 'Cannelloni' rolls
• Aluminium kick plate
• Height-adjustable passenger seat

COMFORT
(available on Giulietta, Super and Sport)

• Rear armrest
•  Electrical front seat lumbar adjustment
• Height-adjustable passenger seat
•  Front and rear parking sensors
•  Alfa dual zone automatic climate control (standard on Super trim 

level)

الراحة
)متوفرة في جولييتا، سوبر، سبورت(

مسند ذراع خلفي  •
تعديل أسفل ظهر المقعد األمامي كهربائيً  •

مقعد الراكب األمامي قابل لتعديل االرتفاع  •
حساسات الركن األمامية والخلفية  •

نظام التكييف الهوائي األوتوماتيكي ألفا مع منطقتين للتحكم   •
بدرجة الحرارة )قياسي في طرازات سوبر(

EXECUTIVE
(available on Super)

• 18” burnished light alloy spoke wheels
• Front and rear parking sensors
• Aluminium kick plate
• Aluminium sports pedals
• Chrome exterior window frame
• Rear armrest
• Height-adjustable passenger seat
• Wing mirror caps with satin  

chrome-plated finish
• Uconnect™ 6.5” RadioNav (touchscreen display, USB, 

Bluetooth®, voice controls, Navi 3D)*
• Black interior

إكـــزكـيــوتــيـــف
)متوفرة في سوبر(

عجالت مسبوكة مضلعة المعة قياس 18 إنش  •
حساسات الركن األمامي والخلفي  •

لوحة الركل من األلومينيوم  •
دواسات رياضية من األلومينيوم  •
إطار النوافذ الجانبية من الكروم  •

مسند ذراع خلفي  •
مقعد الراكب األمامي قابل لتعديل االرتفاع  •

أغطية المرايا الجانبية بلمسات مطلية بالكروم الالمع  •
راديو مالحي يوكونيكت™ ٦،5 بوصة )شاشة عرض   •

ملونة تعمل باللمس، يو إس بي، بلوتوث®، أزرار 
التحكم بالصوت، نظام مالحة ثالثي األبعاد(*

مقصورة بلون أسود  •

 * متوفر أيضً مع راديو ألفا™ كونيكت 7 بوصة من ألباين® مع أندرويد أوتو

وأبل كاربالي ومنفذ للنقل الرقمي لبيانات الفيديو والصوت  

VISIBILITY
(available on Giulietta, 
Super, Sport and Veloce)

•  Electrochromic rear-view mirror
•  Windscreen with dark fascia, rain sensor  

and dusk sensor
•  Electrically controlled folding wing mirrors

الــــرؤيـــــة
)متوفرة في جولييتا، سوبر، سبورت وفيلوتشي(

مرآة الرؤية الخلفية إلكترونية  •
زجاج أمامي مع واجهة داكنة اللون، حساسات المطر   •

وحساسات العتمة
مرايا جانبية قابلة للطي آليً  •

*Also available with Alfa™ Connect 7” radio by Alpine®

with Android Auto and Apple CarPlay and HDMI port
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VELOCE
(available on Super)*

فيلوتشي
)متوفر في سوبر(*

• Fabric and Alcantara® seats with red stitching
• Multifunctional sporty steering wheel with Red stitching
• Aluminium sports pedal assembly
• Aluminium kick plate
• Dark grey interior moulding
• Black interior
• Carbon Look dashboard surround panels
• Tinted rear windows
• Side skirts
• Sports ride
• Bumper with sports inserts and Alfa Red surround
• Oversized exhaust tailpipe
• Carbon Look headlights
• Glossy anthracite finish (mirror caps, exterior handles,  

grille, fog light trim)

مقاعد مكسوة بالقماش وألكانتارا® مع خياطة حمراء  •
مقود توجيه رياضي متعدد الوظائف مع خياطة حمراء  •

مجموعة دواسات رياضية من األلومينيوم  •
لوح الركل من األلومينيوم  •

قوالب داخلية بلون رمادي داكن  •
مقصورة بلون أسود  •

إطارات لوحة العدادات بلمسات من الكربون  •
نوافذ خلفية مظللة  •

ألواح واقية جانبية  •
قيادة رياضية  •

مصد مع ملحقات رياضية وإطار ألفا أحمر  •
عادم خلفي كبير الحجم  •

مصابيح أمامية بلمسات من الكربون  •
لمسات إنتراسيت المعة )أغطية المرايا، مقابض األبواب الخارجية،   •

الشبكة األمامية، إطار مصابيح الضباب(

*Not available on 1.4 TB LPG 120 HP *غير متوفر مع محرك TB غاز البترول المسال 1،٤ لتر 120 حصانً

Fabric and Alcantara® 
308 Black - Light grey (standard)

قماش وألكانتارا®
3٠٨ أسود - رمادي فاتح )قياسي(

جلد وألكانتارا®
3٢3 أسود )اختياري( جلد ٩٢3 أسود )اختياري( جلد ٩٠١ أحمر )اختياري(

Leather 923 Black (opt) Leather 901 Red (opt)Leather and Alcantara® 
323 Black (opt)
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ORIGINAL ACCESSORIES

EXTERIORS

Rear dam Aluminium engine oil plug

Side skirts 18” elegant burnished alloy rim kit

Carbon rear spoiler 18” turbine alloy rims with white treatment kit

Carbon wing mirror caps Tyre valve caps kit with Alfa Romeo logo

Glossy chrome wing mirror caps Splash guard with tread graphics

Titanium grey wing mirror caps Roof bars

Satin chrome wing mirror caps Aluminium bicycle rack

Oversized twin exhaust tail pipe kit Ski rack 

Parking sensors Roof box

Alarm Removable tow hook

Aluminium fuel cap

من الخارج
سدادة زيت المحرك من األلومينيومالحاجز الهوائي الخلفي 

مجموعة الجنط مسبوكة المعة أنيقة قياس 18 إنشألواح جانبية واقية

جنوط مسبوكة توربين قياس 18 إنش بلمسات بيضاءجناح خلفي من الكربون

أغطية صمام اإلطارات مع شعار ألفا روميوأغطية المرايا الجانبية من الكربون

واقية الرذاذ مع رسومات غرافيت على مداس اإلطاراتأغطية المرايا الجانبية من الكروم الالمع

قضبان السقفأغطية المرايا الجانبية بلون رمادي تيتانيوم

سكة حامل الدراجة الهوائية من األلومينيومأغطية المرايا الجانبية من الكروم الالمع

سكك حامالت مستلزمات التزلج مجموعة العادم الخلفي المزدوج الكبير

صندوق السقفحساسات الركن

خطاف السحب قابل للنزعجهاز إنذار

غطاء خزان الوقود من األلومينيوم

Carbon rear spoiler جناح خلفي من الكربون Carbon gear lever knobمقبض ذراع السرعة من الكربون

INTERIORS

Carbon gear lever knob 

Sports pedal kit plus aluminium kick plate

Illuminated aluminium kick plate kit (front only)

Boot organiser with accessories

Sun roof blinds kit

Boot nets kit

Central tunnel nets kit

Rubber mats with 'Giulietta' name kit

Carpet mats 'Giulietta' name red or silver stitching kit 

Semi-rigid boot liner

من الداخل
مقبض ذراع السرعة من الكربون

مجموعة دواسات رياضية مع لوح الركل من األلومينيوم

مجموعة لوح الركل مضاءة من األلومينيوم )أمامية فقط(

منّظم حقيبة التخزين مع ملحقات

مجموعة ستائر السقف للوقاية من الشمس

مجموعة شبكات غطاء حقيبة التخزين 

مجموعة شبكات غطاء الممر الوسطي للكونسول

سّجادات من المطاط مع مجموعة اسم “جولييتا”

سّجادات تحمل اسم “جولييتا” بخياطة حمراء أو فضية اللون

بطانة حقيبة التخزين نصف صلبة

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

VEHICLE PROTECTION.
حافظ على سيارتك ألفا روميو في أفضل حالة مع

حماية المركبة من موبار ®. 

MAXIMUM CARE: 100% PEACE OF MIND, WHEREVER YOUR JOURNEY TAKES YOU.  Assured confidence, by 
extending your vehicle warranty beyond the factory warranty, for up to a maximum of +3 years. The protection 
plan designed to cover all mechanical and electrical components, supplement the standard manufacturer's 
warranty and ensure that you get the best value for money.

EASY CARE: FIX THE PRICE OF YOUR REGULAR SERVICING. A service plan designed to make it easier to 
budget for your vehicle’s servicing, ensure you never miss a vital service interval and maximise your car's 
life-span.

Mopar® Vehicle Protection offers a series of service contracts designed to give you complete peace of 
mind. Our product portfolio consists of a wide and flexible range of extended warranty and servicing plans 
endorsed by Alfa Romeo. Each has a different level of cover, in terms of duration and mileage, to match your 
own specific needs.

Mopar® Vehicle Protection is your guarantee that all your servicing needs will be met by Alfa Romeo 
authorised dealerships and workshops across Europe, using highly qualified specialist technicians and 
original spare parts. Choose the Service Contract that suits your driving habits best.

يوّفــر برنامــج حمايــة المركبــة مــن موبــار ® مجموعــة كبيــرة مــن البرامــج والخطــط والعقــود المخصصــة لمنحك الشــعور 
مــة مــن ألفــا روميــو.  براحــة البــال أثنــاء القيــادة، وتتضمــن خططــً مرنــة مــن الضمــان الممــدد والخدمــات المتنوعــة مقدَّ
كل خطــة تتميــز بمســتوى مــن التغطيــة يختلــف عــن غيــره فــي خطــة أخــرى، مــن ناحيــة مــدة التغطيــة واألميــال، مــن 

أجــل تلبيــة احتياجاتكــم الخاصــة بــكل دقــة.

إن حمايــة المركبــات الخاصــة مــن موبــار ® هــي ضمــان أكيــد بــأن جميــع احتياجــات الصيانــة الخاصــة بســيارتك ســيتم 
تلبيتهــا مــن خــالل الــوكالء والــورش المعتمــدة مــن ألفــا روميــو فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، وذلــك باســتخدام الفنييــن 

المتخصصيــن ذوي المؤهــالت العاليــة وقطــع الغيــار األصليــة. اختــر عقــد الخدمــة الــذي يناســب أســلوب قيادتــك.

العنايــة القصــوى: منتهــى راحــة البــال، أينمــا تتوّجــه. نضمــن لــك الثقــة والرضــا، بتمديــد ضمــان ســيارتك 
فــوق ضمــان المصنــع، لمــدة تصــل إلــى ٣ ســنوات كحــد أقصــى. خطــة الحمايــة المصممــة لتغطيــة جميــع المكونــات 

الميكانيكيــة والكهربائيــة، تكمــل ضمــان المصنــع القياســي وتضمــن حصولــك علــى أفضــل قيمــة مقابــل المــال.

خطــط برنامــج الصيانــة الدوريــة “إيــزي كيــر”: احصــل علــى ســعر ثابــت للخدمــة الدوريــة الخاصــة 
بســيارتك. خطــة خدمــة مصممــة لتســهيل ميزانيــة خدمــة ســيارتك، تضمــن لــك عــدم تفويــت أي فتــرة خدمــة 

ــاة لســيارتك. أساســية وتحقيــق أقصــى فتــرة حي

MAXIMUM CARE OFFERS YOU COMPLETE PEACE OF MIND FOR THE FULL DURATION OR MILEAGE OF THE PRODUCT

YEARS ADDED TO THE 2-YEAR FACTORY WARRANTY +1 YEAR +2 YEARS +3 YEARS

OPTION 1 45.000 km 60.000 km 75.000 km

OPTION 2 90.000 km 120.000 km 150.000 km

OPTION 3 120.000 km 160.000 km 200.000 km

توفر العناية القصوى لك راحة بال قصوى لفترة صالحية المنتج أو المسافة التي يمكن قطعها.
+ ٣ سنوات+ سنتان+ سنة واحدةالسنوات المضافة إلى ضمان المصنع لمدة سنتين

75.000 كم٦0.000 كم٤5.000 كمالخيار 1

150.000 كم120.000 كم90.000 كمالخيار 2

200.00 كم1٦0.000 كم120.000 كمالخيار ٣

DURATION & MILEAGE OPTIONS

VEHICLE AGE 2 YEARS 3 YEARS 4 YEARS 5 YEARS

OPTION 1 30.000 km 45.000 km 60.000 km 75.000 km

OPTION 2 60.000 km 90.000 km 120.000 km 150.000 km

OPTION 3 80.000 km 120.000 km 160.000 km 200.000 km

خيارات المدة والمسافة
5 سنتان٤ سنتان٣ سنتانسنتانعمر السيارة

75.000 كم٦0.000 كم٤5.000 كم٣0.000 كمالخيار 1

150.000 كم120.000 كم90.000 كم٦0.000 كمالخيار 2

200.000 كم1٦0.000 كم120.000 كم80.000 كمالخيار ٣

VEHICLE WARRANTY
The purchase price of your Alfa Romeo car includes a 24 month warranty that starts from the handover date and has 
no mileage limits. The warranty covers the car against manufacturing defects, which will be resolved free of charge 
using genuine or reconditioned spare parts. Operations under warranty are carried out by an Alfa Romeo Dealership and 
include: • Repair or replacement of the faulty component • Manpower needed for the replacement or repair • Supply of 
consumable materials needed to carry out the repair under warranty. You have the benefit of roadside assistance for the 
duration of the warranty.

ALFA ROMEO CUSTOMER CARE
You can call Alfa Romeo on a freephone number from anywhere in Europe. We are at your service to provide our Roadside 
Assistance services so that you can travel without worries. The service is active 24 hours a day, 365 days a year for: • 

Towing and breakdown requests in the case of faults and accidents • Information on the service network • Free passenger 

return (or continuation of journey) service • Payment of hotel expenses • Repaired car pick-up • Cash advance • Dispatch 
of spare parts.

Information service: everything you want to know about our models (versions, options, promotions, prices), about our 
services and about the Alfa Romeo Dealership network. The service also allows you to book a road test in the car of your 
choice at one of our Dealerships. Customer Care: Alfa Romeo is at your service to you to satisfy every need or request 
connected with the use of your car or our aftersales services. The freephone number 00800 2532 0000 can be called 
free of charge from anywhere in Europe. It is easy to remember, all you have to do is dial the word “ALFA” on your telephone 
keypad. 

ضمان المركبة
يشــمل ســعر شــراء ســيارة ألفــا روميــو ضمــان لمــدة 2٤ شــهرًا يبــدأ مــن تاريــخ التســليم وال يتقّيــد بحــدود عــدد األميــال 
المقطوعــة. يغطــي الضمــان الســيارة ضــد عيــوب التصنيــع، والتــي ســيتم حلهــا مجانــً باســتخدام قطــع غيــار أصليــة أو 
مجــددة. يتــم تنفيــذ الخدمــة المشــمولة بالضمــان مــن قبــل وكيــل ألفــا روميــو وتشــمل:  • إصــالح أو اســتبدال مكــّون معّطــل  
• اليــد العاملــة الالزمــة لالســتبدال أو اإلصــالح • تأميــن قطــع الغيــار الالزمــة لتنفيــذ اإلصــالح المشــمول بالضمــان. تمتلــك ميــزة 

المســاعدة علــى الطريــق طــوال مــدة الضمــان. 

خدمة ألفا روميو للعمالء
يمكنــك االتصــال بألفــا روميــو علــى رقــم هاتــف مجانــي مــن أي مــكان فــي أوروبــا. نحــن فــي خدمتــك لتقديــم خدمــات 
المســاعدة علــى الطريــق حتــى تتمكــن مــن التنقــل دون قلــق. تتوفــر الخدمــة 2٤ ســاعة فــي اليــوم، ٣٦5 يومــً فــي الســنة 
مــن أجــل: • طلبــات الســحب وانقطــاع الســيارة فــي حالــة األعطــال والحــوادث • معلومــات عــن شــبكة الخدمــة • خدمــة مجانيــة 
ــة • إرســال قطــع الغيــار.  ــركاب )أو مواصلــة الرحلــة( • دفــع مصاريــف الفنــدق • ســيارة بيــك آب لإلصــالح • ســلفة نقدي لنقــل ال

ــا  ــا )اإلصــدارات، الخيــارات، العــروض الترويجيــة، األســعار(، حــول خدماتن ــد معرفتــه عــن طرازاتن خدمــة المعلومــات: كل مــا تري
وحــول شــبكة وكالء ألفــا روميــو. تتيــح لــك الخدمــة أيضــً حجــز اختبــار القيــادة علــى الطريــق فــي الســيارة التــي تختارهــا مــن 
أحــد الــوكالء. خدمــة العمــالء: ألفــا روميــو دائمــً فــي خدمتــك لتلبيــة كل احتياجاتــك أو اتصالــك المتعلقــة باســتخدام ســيارتك 
أو خدمــات مــا بعــد البيــع الخاصــة بنــا. يمكنــك االتصــال علــى رقــم الهاتــف المجانــي 0000 25٣2 00800 مــن أي مــكان فــي أوروبــا. ال 

تنــَس أن كل مــا عليــك فعلــه هــو طلــب كلمــة »ألفــا« علــى لوحــة مفاتيــح هاتفــك.
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S C A R I LY  C O O L
جـمـيـلـــة وقــــويــــــة

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

ـرة ألـوان معبِّ



805 Etna Black

805 أسود إتنا

PASTEL باستيل

طالء معدني بثالث طبقاتناشفمعدني

601 Alfa Black

620 Silverstone Grey

٣٦1 أحمر كومبتيزيون٦20 رمادي صخري 529 رمادي مغنيزيو

756 Misano Blue

75٦ أزرق ميزانو

217 Alfa White

METALTHREE-COAT METAL PAINT MATTE

414 Alfa Red

٣18 رمادي سترومبولي٤1٤ ألفا أحمر ٤8٦ أزرق أنوديزاتو ٤09 رمادي ليباري ٦01 ألفا أسود 217 ألفا أبيض
486 Anodizzato Blue

361 Competizione Red 

318 Stromboli Grey 409 Lipari Grey

529 Magnesio Grey



1554

1798

762955 2634

4351

1
4
6
5

TRIM LEVELS GIULIETTA AND SPORT SUPER VELOCE AND VELOCE PACK

Standard 
on Veloce

Opt 
on Veloce pack

Standard 
on Veloce pack
N/A on Veloce

Opt Opt Opt

Seat upholstery

FABRIC 
two-tone

Black- Light Grey 
 

Leather 
with 'Cannelloni' 

rolls
Black

FABRIC 
Two-tone 

Black/Grey 
Grey

Leather 
with 'Cannelloni' 

rolls
Black

Leather 
with 'Cannelloni' 

rolls
Red

Leather 
with 'Cannelloni' 

rolls
Tobacco

Fabric
and Alcantara® 

Black

Leather and 
Alcantara® Black 
with integrated 
head restraint

Fabric 
and Alcantara® 

Black

Leather and 
Alcantara® Black 
with integrated 
head restraint

Leather 
with 'Cannelloni' 

rolls
Black

Leather 
with 'Cannelloni' 

rolls
Red

Door panels and dashboard surround Black Black Black Black Red Tobacco Carbon Look Carbon Look Carbon Look Carbon Look Carbon Look Carbon Look

Interior moulding Dark Grey 
streaked

Dark Grey 
streaked

Dark Grey 
streaked

Dark Grey 
streaked

Dark Grey 
streaked

Dark Grey 
streaked

Dark 
Grey
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Environmental code 198 402 123 408 401 465 308 323 308 323 923 901

PASTEL

414 Alfa Red (opt. 5CG) • • • •
601 Alfa Black (opt.5CF)

217 Alfa White (opt. 5CH)

METAL

756 Misano Blue (opt 5DS)

620 Silverstone Grey (opt. 210)

318 Stromboli Grey (opt. 5CC)

409 Lipari Grey (opt. 5CE) - - - - - -
805 Etna Black (opt 58B)

486 Anodizzato Blue (opt. 5DN)

MATT

529 Magnesio Grey (opt. 4H5) - (only on Sport)

THREE-COAT METAL PAINT

361 Competizione Red (opt. 5JQ) - (only on Sport)

فيلوتشي وفيلوتشي باكسوبرجولييتا وسبورتالفرش واأللوان

قياسي في 
فيلوتشي

اختياري في 
فيلوتشي باك

قياسي في 
فيلوتشي باك
غير متوفر في 

فيلوتشي
اختيارياختيارياختياري

فرش المقاعد

قماش
لونين أسود-رمادي 

فاتح
جلد مع لفافات 

“كانيلوني” سوداء

قماش
جلد مع لفافات لونين أسود-رمادي 

“كانيلوني” سوداء
جلد مع لفافات 

“كانيلوني” حمراء
جلد مع لفافات 

“كانيلوني” توباكو
قماش وألكانتارا® 

أسود

جلد وألكانتارا® 
أسود مع مسند 

رأس مدمج

قماش وألكانتارا® 
أسود

جلد وألكانتارا® 
أسود مع مسند 

رأس مدمج

جلد مع لفافات 
“كانيلوني” سوداء

جلد مع لفافات 
“كانيلوني” حمراء

لمساتتوباكو أحمرأسودأسودأسودأسودألواح األبواب وإطار لوحة العدادات
من الكربون

لمسات
من الكربون

لمسات
من الكربون

لمسات
من الكربون

لمسات
من الكربون

لمسات
من الكربون

رمادي داكن قوالب داخلية
مخطط

رمادي داكن 
مخطط

رمادي داكن 
مخطط

رمادي داكن 
مخطط

رمادي داكن 
مخطط

رمادي داكن 
رمادي داكنرمادي داكنرمادي داكنرمادي داكنرمادي داكنرمادي داكنمخطط

Environmental code198402123408401465308323308323923901

لون فاتح

)5CG 414 أحمر ألفا )اختياري••••
)5CF 601 أسود ألفا )اختياري

)5CH 217 أبيض ألفا )اختياري

لون معدني

)5DS 756 أزرق ميزانو )اختياري

620 رمادي صخري )اختياري 210(

)5CC 318 رمادي سترومبولي )اختياري

)5CE 409 رمادي ليباري )اختياري------
)58B 805 أسود إتنا )اختياري

)5DN 486 أزرق أنوديزاتو )اختياري

لون ناشف

)4H5 فقط في سبورت-529 رمادي مغنيزيو )اختياري

طالء معدني اللون بثالث طبقات

)5JQ فقط في سبورت-361 أحمر كومبيتيزيون )اختياري

Standard •    Optional     Not available  -

Driving an Alfa Romeo Giulietta is easy with a choice of the widest imaginable array of purchasing and ownership packages offered by : from conventional instalment plans and leasing to and highly 
customisable packages, all of which can be combined with services to meet every need.

Boot capacity: 350 litres
سعة صندوق السيارة: 350 لتر

قياسية •    اختيارية     غير متوفرة -



ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

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.  Refer to the price list for full information.

البيانات، المواصفات، الرسوم التوضيحية والخدمات مخّصصة هنا بغرض الدليل فقط. قد تتغّير خصائص المنتج الواردة هنا، ألغراض التصنيع في بعض األحيان. تحتفظ ألفا روميو بالحق في إجراء أي تغييرات على منتجاتها. 
بعض المزايا الموصوفة و/أو المصّورة في هذا الكتّيب هي اختيارية.


