N OVI

LEGENDARNA
ZNAMKA,
USMERJENA V
PRIHODNOST
Znamko Alpine je leta 1955 v Franciji ustanovil
navdušen ljubitelj motošporta. Za ime Alpine so ga
navdihnile Alpe, kjer je doživljal svoje najlepše
trenutke. Uspeh znamke Alpine je zgradil na treh
temeljih: lahkotnost, okretnost in tekmovalni duh.
Vse od prvih zmag do danes jih znamka Alpine
ohranja v svojem značaju.
Nova generacija modela A110 ponuja sodobno
poustvaritev teh brezčasnih temeljev z
vsakodnevnimi vznemirljivimi doživetji v vožnji za
vsakogar.
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ALPINE JE ZGODBA O ZNAMKI,
KI JE NASTALA NA PODLAGI
VIZIJE ČLOVEKA, DANES
PA STOPA NA POT NOVE
PRIHODNOSTI.

3

LEGENDARNI
DIZAJN
Oblikovalska ekipa je uspela ujeti duh znamke
Alpine pri ustvarjanju prefinjenega dizajna, ki se
bo lahko upiral zobu časa. Alpine A110 združuje
slogovne značilnosti legendarnega športnega
kupeja A110 s sodobnimi oblikovnimi
lastnostmi.

KO OBLIKA DOPOLNJUJE
FUNKCIONALNOST DO
NAJMANJŠIH PODROBNOSTI,
LAHKO OKRETNOST RESNIČNO
OPAZITE IN OBČUTITE V NJENI
NAJČISTEJŠI PODOBI.
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“

P osebnost teg a d i z a j na j e na p eta li ni j a,
ustva rj ena z eno sa mo p otez o. Kot neka kšen
oklep, ki tesno obd a j a meha nske d ele. Neka teri
obli kovni elementi ohra nj a j o z na či lne la stno sti
a vtomobi lov Alp i ne i z p rej šnj eg a obd obj a, kot
so vd rte bočne stra ni i n sred i nsko rebro na
p red nj em p okrovu.

”

Antony Villain, vodja oblikovanja Alpine.
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TEKMOVALNI
DUH

ALPINE JE NA PODLAGI IZJEMNIH ZMAG V SVOJI
ZGODOVINI PRAVO UTELEŠENJE MOTOŠPORTA NA
FRANCOSKI NAČIN.
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Motošport je zapisan v genih znamke Alpine.
Avtomobili, ki nosijo logotip s puščico v črki A,
so vse od nastanka znamke do danes vedno
blesteli na dirkah. Zapuščina znamke Alpine se
je začela leta 1971 na reliju Monte-Carlo z
zmago športnega kupeja A110. Ta dosežek je
ponovil leta 1973, ko je tudi osvojil prvo
svetovno prvenstvo v reliju istega leta. Leta
1978 je znamka Alpine z modelom A442b na
sloviti dirki 24 ur Le Mansa zmagala v kategoriji
vzdržljivosti.

Leto 2021 predstavlja nov pomemben mejnik v
zgodovini znamke, ko je na dirki Formule 1
osvojila zmago na veliki nagradi Madžarske.
Znamka se je obenem vrnila tudi v elitni razred
svetovnega prvenstva vztrajnostnih dirk in se
povzpela na zmagovalni oder na dirki 24 ur Le
Mansa. Za zaključek pa je znamka Alpine
dosegla nov vrhunec z osvojitvijo pokala FIA
R-GT.
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Z DIRKAŠKIH STEZ
NA CESTO
AVTOMOBIL A110 TEMELJI NA DEDIŠČINI DIRKAŠKIH
PREIZKUŠENJ ZNAMKE ALPINE, ZATO SE LAHKO POHVALI
Z LASTNOSTMI, KI SO PO NAVADI ZNAČILNE ZA EKSOTIČNE
ŠPORTNE AVTOMOBILE, KOT JE NA PRIMER INOVATIVNA
SAMONOSNA KAROSERIJA.
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Inženirji znamke Alpine so posvetili posebno pozornost tudi razvoju aerodinamičnih lastnosti
avtomobila Alpine A110, pri čemer so se opirali na tehnične rešitve iz dirkaškega sveta. Tako se
avtomobil A110 ponaša s tehniko ravnega poda po celotni dolžini, kar je preneseno iz sveta
avtomobilističnih dirk najvišjega razreda. Z razpršilnikom zraka pod zadnjim odbijačem pa A110 nudi
odlično vodenje zadnjega dela vozila.
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ISKANJE
LAHKOTNOSTI
NAJLAŽJI AVTOMOBIL JE TUDI NAJOKRETNEJŠI.
NA OSNOVI TE FILOZOFIJE JE INŽENIRSKA EKIPA
ZNAMKE ALPINE POSKRBELA ZA ODSTRANITEV
VSAKEGA ODVEČNEGA KILOGRAMA, DA BI
USTVARILA LAHEK ŠPORTNI AVTOMOBIL, KI
ZAGOTAVLJA IZJEMEN UŽITEK V VOŽNJI.

Alpine A110 s kompaktnimi merami in aluminijastimi
deli ogrodja ter karoserije tehta le 1.102 kg. Dizajn s
tekočimi linijami ter kovičeni in lepljeni karoserijski
deli so popoln primer ukrepov za zmanjšanje teže z
zagotavljanjem zmogljivih lastnosti in trpežnosti.
Zaradi izjemno skrbne, natančne zasnove in izgradnje
voznik v vozilu A110 občuti vsak dražljaj.
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DIH VZEMAJOČA
ZMOGLJIVOST

SRCE AVTOMOBILA A110 JE ŠTIRIVALJNI MOTOR S TURBINSKIM
POLNILNIKOM, KI POGANJA ZADNJI KOLESI IN JE NAMEŠČEN V ZADNJI
DEL VOZILA ZA POTNIŠKIM PROSTOROM.
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1,8-litrski motor z neposrednim vbrizgavanjem
goriva, ki ga je skrbno nastavila inženirska skupina
Alpine, ponuja visoko zmogljivost za izjemna
doživetja. Novi motor s 300 konjskimi močmi
dosega do 340 Nm navora, na voljo od 2.400 do
6.000 vrt/min, in vozilu omogoča, da pospeši od
0 do 100 km/h v samo 4,2 sekunde ter doseže
hitrost do 275 km/h.
Izrazen. Vedno si prizadeva ugoditi. Včasih tudi
zarohni. A110 s svojim aktivnim športnim izpušnim
sistemom oddaja značilen zvok, ki vzbuja globoke
občutke.
Na voljo je tudi nekoliko bolj umirjena različica z
252 konjskimi močmi.
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VZNEMIRLJIVOST NA
VSAKEM OVINKU

Enakomerna porazdelitev teže je ključnega pomena za okrepljene občutke pri
vožnji. To zagotavlja 56 % teže na zadnji osi, z motorjem na sredini zadnjega
dela vozila, in 44 % teže na sprednjem delu, s posodo za gorivo, nameščeno za
sprednjo osjo. Na ta način A110 ponuja izjemno ravnotežje in okretnost, tako
na gorskih poteh kot na ravnem.
Vi odločate, ali avtomobil pokaže svojo izrazitost ali pa ostane le miren
spremljevalec. Za daljše vožnje pa so vam na voljo izjemno udobni školjkasti
sedeži z odlično stransko oporo.
V vsakem primeru A110 prinaša razburljive občutke.
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ŽIVAHNOST ZA VOLANOM AVTOMOBILA A110 JE PRIROJENA.
NATANČNOST NJEGOVEGA PODVOZJA IN EDINSTVENA LAHKOTNOST
AVTOMOBILA DAJETA NEPOSREDEN OBČUTEK ZDRUŽITVE S CESTO.
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NAPREDNE MOŽNOSTI
POVEZOVANJA

Multimedijski sistem Alpine ponuja popolno
povezljivost. Poiščite in prilagodite svoje najljubše
namizne pripomočke na zaslonu na dotik in
uživajte v funkcijah vmesnikov Android Auto™ ter
Apple CarPlay™. Po zaslugi naprednih možnosti
povezovanja imate takojšen dostop do novih
samodejnih storitev, kot so klic v sili v primeru
nezgode, brezžične posodobitve navigacije in
sistema ali vpogled v trenutne cene goriva.
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Alpine Telemetrics s prikazovanjem digitalnih
grafov ponuja pregledovanje trenutnih tehničnih
podatkov, ki jih beležijo tipala v vozilu (tlak,
temperatura, hitrost vrtenja motorja, kot zasuka
volana itn.). Poleg tega vgrajen kronograf omogoča
merjenje časa v dirkalnem krogu in dosežka.
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VSTOPITE
V SVET
ZNAMKE ALPINE
IN USTVARITE
SVOJE LASTNO
DOŽIVETJE.
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UTELEŠENA
ŠPORTNOST
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A110 S Z MOTORJEM ZMOGLJIVOSTI 300 KM IN NATANČNO ZASNOVO
AERODINAMIKE PONUJA SUROVO MOČ, KI POSKRBI ZA IZREDNE
OBČUTKE MED VOŽNJO. PONUJA VZNEMIRLJIVO VOŽNJO TAKO PO
CESTI KOT PO DIRKALNI STEZI.
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DIRKALNI SEDEŽI
SABELT® RACING
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V potrditev zvestobe temeljnim načelom
znamke Alpine glede lahkotne zgradbe vsak
enodelni športni sedež Sabelt® tehta zgolj
13,1 kg. Oblazinjenje Dinamica in svetlo
oranžni varnostni pasovi bodo v vsakomur
prebudili športni duh.

LOV ZA
NAJBOLJŠIM
ČASOM

S paketom opreme Aero je A110 S dodatno
opremljen s sprednjim in zadnjim spojlerjem
iz ogljikovih vlaken, ki povečujeta silo
pritiskanja avtomobila ob tla. Z okrepljeno
stabilnostjo in izboljšano aerodinamiko
lahko na dirkalni stezi doseže najvišjo
hitrost do 275 km/h.

46-CENTIMETRSKA
(18’’) LITA PLATIŠČA
Za razkazovanje športnega značaja je
avtomobil A110 S opremljen s posebnimi
46-centimetrskimi (18’’) črnimi litimi
platišči GT Race z diamantnim leskom.
Visoko zmogljive poltekmovalne
(semi-slick) pnevmatike povečujejo
občutke pri vožnji po dirkalni stezi.
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ALPINE
GRAN TURISMO
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A110 GT JE POPOLN PREPLET ZMOGLJIVOSTI IN ELEGANCE.
GRAND TOURER, KI OBLJUBLJA VZNEMIRLJIVE POBEGE
V NEZNANO V PREFINJENEM UDOBJU.
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POBEG V
UDOBJU
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Šestsmerno nastavljivi udobni sedeži z oblazinjenjem
v črnem ali rjavem usnju poudarjajo prefinjenost
notranjosti avtomobila A110 GT. S kombinacijo
odlične stranske opore in izjemnega udobja za daljše
poti bodo poskrbela za prečudovita pohajkovanja s
tem avtomobilom “gran turismo”, ki zmore 300
konjskih moči.

SVOJEVRSTNA
ZVOČNA IZKUŠNJA

Sistem ozvočenja Focal® zajema štiri zvočnike s
patentirano tehnologijo platnenih membran, ki maso
avtomobila ohranjajo na najnižji možni ravni, obenem
pa predvajajo jasen in bogat zvok. Ljubiteljem
najčistejšega zvoka oziroma tako imenovanim
avdiofilom pa je na voljo tudi izpopolnjen sistem
Focal® Premium z globokotonskim zvočnikom za
predvajanje najnižjih tonov.

ZNAČAJ
GRAN TURISMO
Značaj Gran Turismo je pri avtomobilu
A110 GT mogoče opaziti povsod po
njegovi zgradbi – modre zavorne
čeljusti, oznaka GT na zadnjem delu
avtomobila in športni izpušni sistem,
ki oddaja značilen prodoren zvok
motorja s 300 konjskimi močmi.
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IZVIRNI
ZNAČAJ
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A110 JE VARUH IZVIRNEGA ZNAČAJA ZNAMKE ALPINE. OB IGRIVEM
DRVENJU PO CESTI Z IZJEMNO OKRETNOSTJO POSKRBI ZA DOŽIVLJANJE
NAJČISTEJŠIH OBČUTKOV, KI JIH PONUJA ZNAMKA ALPINE.
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ŠKOLJKASTI
ŠPORTNI SEDEŽI
SABELT® SPORT

40

Enodelni športni sedeži Sabelt®
zagotavljajo najvišjo raven opore,
obenem pa zagotavljajo tudi izjemno
lahkotnost avtomobila A110. Z udobjem,
ki ga nudijo, so primerni za daljše vožnje
in vsakdanjo uporabo.

OPREMA ZA
VEČJE UDOBJE

S paketom opreme za večje udobje boste v vsakdanjih
doživetjih s svojim avtomobilom A110 še bolj uživali.
Ponuja okolje GT, ki vključuje šestsmerno nastavljive
udobne sedeže, 46-centimetrska (18’’) platišča Serac,
aluminijaste športne stopalke, sprednje in zadnje
parkirne senzorje, kamero za vzvratno vožnjo ter
sistem ozvočenja Focal®.

PRISTNI
OBČUTKI
A110 se razlikuje po prepoznavnih stilskih
elementih zgradbe, kot je na primer nova
oznaka A110 na zadnjem delu avtomobila.
Znamenita modra barva Alpine razkriva
njegovo preprostost in izvirnost. Z motorjem
zmogljivosti 252 KM, nameščenim na sredini
zadnjega dela, pa poskrbi za živahno in
raznoliko vožnjo po vsaki cesti.
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BARVE
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Bela
Glacier

Bela
Irisé

Črna
Profond

Modra
Alpine

Modra
Abysse

Siva
Tonnerre

Siva
Tonnerre mat

Oranžna
Feu

LITA PLATIŠČA

43 cm (17’’) 10 krakov

46 cm (18’’) platišča Serac
v črnii barvi z diamantnim rezom

46 cm (18’’) platišča Legende
v črni barvi z diamantnim rezom

m (18’’)
46 cm
kovana platišča Fuchs

46 cm (18’’)
8’’) kovana platišča Fuchs
v barvi Tonnerre

46 cm (18’’) platišča GT Race
v črni lesk barvi

46 cm (18’’) platišča GT Race
v črni barvi z diamantnim rezom

46 cm (18’’) platišča Grand Prix
v črni barvi
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TEHNIČNI PODATKI
A110

A110 GT

A110 S

MOTOR
Število valjev

4

Število ventilov na valj

4
1798 cm3

Gibna prostornina
Največja moč motorja

185 kW (252 KM )
pri 6000 vrt/min

221 kW (300 KM) pri 6300 vrt/min

Največji navor

320 Nm od 2000 do
4800 vrt/min

340 Nm od 2400 do 6000 vrt/min

Gorivo

Bencin

POGON
Vrsta pogona

Pogon na zadnja kolesa

Menjalnik

Samodejni 7-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko

OGRODJE
Ogrodje

Aluminijasta zgradba (96 %)

Sprednja/zadnja os

Obese z dvojnimi tritočkovno vpetimi prečnimi vodili

Tip karoserije

Kupe (motor na sredini zadaj)

Premer obračalnega kroga med pločniki
Zavore

11,4 m
Kompaktne aluminijaste zavorne čeljusti z vgrajeno funkcijo parkirne zavore

Premer sprednjih zavornih kolutov

296 (mm)

320 (mm)

Premer zadnjih zavornih kolutov

296 (mm)

320 (mm)

Pnevmatike sprednjih koles

205/45 R17

205/40 R18

215/40 R18

Pnevmatike zadnjih koles

235/45 R17

235/40 R18

245/40 R18

1102 kg-1140kg

1119 kg-1140 kg

1109 kg-1140 kg

MASA
Min. masa praznega vozila,
pripravljenega za vožnjo (min–maks)
Dovoljena skupna masa vozila

1360 kg

ZMOGLJIVOST
Največja hitrost

250 km/h

250 km/h

260 / 275* km/h

0–100 km/h

4,5 s

4,2 s

4,2 s

0–1000 m

23,2 s

22,4 s

22,4 s

PORABA GORIVA / IZPUSTI(1)
Homologacijski standard

WLTP

Prostornina posode za gorivo

45 l

Izpusti CO2** pri kombinirani vožnji

152-158 g/km

153-160 g/km

153-160 g/km

Poraba goriva** pri kombinirani vožnji

6,7-7 l/100 km

6,8-7 l/100 km

6,8-7 l/100 km

* S paketom opreme Aero
** Začasni podatki v postopku homologacije
(1) Navedene vrednosti po standardu WLTP so namenjene zgolj združljivostnemu prikazu; vrednosti primerjajte le z vozili, ki so opravila teste po enakih tehničnih postopkih.
Rezultati se pri resničnih pogojih vožnje lahko razlikujejo zaradi dejavnikov, kot so vremenske razmere, način vožnje, obremenitev vozila ali kakršna koli oprema,
nameščena po registraciji vozila. Za vsako izbrano opcijo se glede vrednosti WLTP obrnite na najbližjega zastopnika znamke Alpine.

46

ZMOGLJIVOST MOTORJA

380

220

360

200

340
180
320
300

160

280

140

260
240
100

220

80

200
180

Moč (kW)

Navor (Nm)

120

60

160
40
140
20

120
100

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8 000

Število vrtljajev motorja (vrt./min)
Navor (320 Nm)

Navor (340 Nm)

Moč (185 kW/252 KM)

Moč (221 kW/300 KM)

DIMENZIJE

1252 mm

911 mm

2420 mm
4181 mm

1798 mm
1980 mm

850 mm

PORAZDELITEV MASE

Težišče

44 %

56 %
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SERIJSKA IN IZBIRNA OPREMA
VARNOST IN VOŽNJA

A110

A110 GT

A110 S

VARNOST
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
Varnostne blazine za voznika in sovoznika
Opozorilnik za nepripet voznikov in sovoznikov varnostni
pas z zaznavo prisotnosti
Sistem proti blokiranju koles (ABS)
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Ročni izklop varnostne blazine
Spremljevalna osvetlitev
Sistem za nadzor stabilnosti vozila z možnostjo izklopa
Komplet za polnjenje pnevmatik: kompresor in vložek
Tretja zavorna luč
Predpriprava za alarmno napravo
Tipala tlaka v pnevmatikah
VOŽNJA
Zadnji parkirni senzorji

-

Sprednji in zadnji parkirni senzorji

-

Sprednji in zadnji parkirni senzorji,
kamera za vzvratno vožnjo z zvočnim opozorilnikom
Samodejni vklop brisalcev vetrobranskega stekla
Samodejni vklop/izklop žarometov
Sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko

-

Podvozje Alpine
Športno podvozje z ojačanim stabilizacijskim drogom,
posebne nastavitve blažilnikov in sistema ESC
Izbirna ročica na sredinski konzoli
Štiribatni fiksni sprednji zavorni čeljusti,
enobatni fiksni zadnji zavorni čeljusti

Serijska oprema /

48

Izbirna oprema za doplačilo / – Oprema ni na voljo

-

-

A110

A110 GT

-

-

A110 S

Plosko dno
Kompaktne aluminijaste zavorne čeljusti
z vgrajeno funkcijo parkirne zavore
Opozorilnik za menjavo prestav
Športne “semi-slick” pnevmatike Michelin® PS2 CUP
Standardne “semi-slick” pnevmatike Michelin® PS4
Regulator in omejevalnik hitrosti
Prilagojene nastavitve motorja z izbirnikom
načina vožnje (Normal / Sport / Track)
Standardni zavorni sistem spredaj in
zadaj (premer kolutov 296 mm)

-

-

Visoko zmogljiv zavorni sistem Brembo®
spredaj in zadaj (premer kolutov 320 mm)
Obese z dvojnimi tritočkovno vpetimi
prečnimi vodili spredaj in zadaj
Aktivni športni izpušni sistem

DIZAJN

A110

A110 GT

A110 S

ZUNANJOST
4 sprednji LED-žarometi

-

Žarometi s kromiranimi obrobami
Žarometi s črnimi obrobami

-

-

-

-

-

-

Zadnji zračni razpršilnik
Karbonsko-karbonsko-oranžna tribarvnica
na zadnjih stebričkih
Francoska tribarvnica na zadnjih stebričkih
Zavorne čeljusti Brembo® v modri barvi Alpine
Zavorne čeljusti Brembo® v črni barvi
Zavorne čeljusti Brembo® v oranžni barvi
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SERIJSJKA IN IZBIRNA OPREMA
A110

A110 GT

A110 S

-

-

Zadnje LED-luči z dinamičnimi smerokazi,
zavornimi lučmi in lučmi za vzvratno vožnjo
Standardne zadnje luči
43-centimetrska (17’’) kovana desetkraka platišča
46-centimetrska (18’’) kovana platišča Fuchs
46-centimetrska (18’’) kovana platišča Fuchs
v sivi barvi Tonnerre
46-centimetrska (18’’) platišča Grand Prix
v črni barvi z diamantnim leskom
46-centimetrska (18’’) platišča GT Race
v svetleči črni barvi

-

-

46-centimetrska (18’’) platišča GT Race
v črni barvi z diamantnim leskom

-

-

46-centimetrska (18’’) platišča Légende
v črni barvi z diamantnim leskom

-

-

46-centimetrska (18’’) platišča Serac
v črni barvi z diamantnim leskom

-

Kromiran logotip Alpine na sprednjih blatnikih

-

Črn logotip Alpine na sprednjih blatnikih

-

-

Kromiran monogram Alpine na sprednjem in zadnjem
odbijaču

-

Črn monogram Alpine na sprednjem in zadnjem odbijaču

-

-

Paket opreme Aero: sprednja odbojna obroba
in zadnji spojler iz ogljikovih vlaken

-

-

Kromiran sredinski izhod izpušne cevi
Bela Glacier
Bela Irisé
Modra Abysse
Modra Alpine
Siva Tonnerre

-

Siva Tonnerre mat
Črna Profond
Oranžna Feu
Svetleča karbonska streha

Serijska oprema /

50

Izbirna oprema za doplačilo / – Oprema ni na voljo

-

A110

A110 GT

Oranžni varnostni pasovi

-

-

Črna obloga strehe iz mikrovlaken

-

A110 S

NOTRANJOST
Črni varnostni pasovi

Črna obloga strehe iz blaga
Paket opreme v mikrovlaknenih oblogah: volanski obroč,
obloga strehe, sredinska konzola in armatura v črnih
mikrovlaknenih oblogah

-

Karbonsko-karbonsko-oranžna tribarvnica
na vratnih oblogah

-

-

Francoska tribarvnica na vratnih oblogah

-

Notranje obloge v črnem usnju
Notranje obloge v rjavem usnju

-

-

Svetleči karbonski vložki

-

-

Nesvetleči karbonski vložki

-

Logotip Alpine v modri barvi
na sredinskem pokrovu volanskega obroča
Logotip Alpine v črni barvi
na sredinskem pokrovu volanskega obroča
Aluminijasti obvolanski prestavni ročici
Športne aluminijaste stopalke

-

Standardne stopalke
Aluminijasta nožna opora za voznika
Aluminijasta nožna opora za sovoznika

-

Obloga vratnih pragov iz nerjavečega jekla
Osvetljeni pragovi vrat
Enodelni školjkasti športni sedeži Sabelt® Sport
(kombinacija usnja in mikrovlaken)

-

Enodelni školjkasti dirkalni sedeži Sabelt® Racing
(mikrovlakna)

-

Šestsmerno nastavljivi udobni školjkasti sedeži Sabelt®

-

-
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SERIJSJKA IN IZBIRNA OPREMA
A110

A110 GT

A110 S

Kontrastni okrasni prešivi v modri barvi Alpine

*

Kontrastni okrasni prešivi v sivi barvi
Kontrastni okrasni prešivi v oranžni barvi

-

-

Preproge z logotipom Alpine

-

Volanski obroč v usnju
Volanski obroč v usnju
in mikrovlaknenem blagu Dinamica

-

-

Lita platišča – 46-centimetrska (18’’) GT Race:
svetleča bela / svetleča črna / živo zlata

-

-

Lita platišča – 46-centimetrska (18’’) Legende:
svetleča bela / svetleča črna / živo zlata

-

ATELIER ALPINE – PRILAGODITVE PO MERI
Zaviralne čeljusti Brembo®:
svetlo siva / živo zlata / rdeča / rumena

-

Lita platišča – 46-centimetrska (18’’) Legende:
svetleča bela / svetleča črna / živo zlata

-

Znamenite barve: izbor 22 popolnoma novih barv karoserije
na osnovi zgodovinskih znamenitosti znamke Alpine
Dvobarvna kombinacija: karoserija v ognjeno
oranžni barvi in streha v izrazito črni barvi

UDOBJE IN MULTIMEDIJSKI SISTEMI

-

-

A110

A110 GT

A110 S

UDOBJE
Zagon brez ključa
Samodejna klimatska naprava
Zadnji prtljažni prostor prostornine 100 l
Sprednji prtljažni prostor prostornine 96 l
Brisalci vetrobranskega stekla AquaBlade®
Gretje zadnjega stekla
Električni pomik stekel z impulznim upravljanjem

Serijska oprema / Izbirna oprema za doplačilo / – Oprema ni na voljo
* Okrasni prešivi v modri barvi Alpine niso na voljo pri školjkastih dirkalnih sedežih Racing.
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-

A110

A110 GT

A110 S

Paket odlagalnih mest: mreža za zadrževanje prtljage za
voznikovim sedežem + zaprt predal
Paket vzvratnih ogledal: preklopni zunanji ogledali in
notranje vzvratno ogledalo s funkcijo zatemnitve
Višinsko in globinsko nastavljiv volan
Notranje vzvratno ogledalo
Električno nastavljiva, ogrevana asferična zunanja ogledala
Šest-smerni nastavljivi udobni sedeži Sabelt® (ogrevani)

-

**

Paket opreme za udobje: šestsmerno nastavljivi udobni
sedeži Sabelt®, 46-centimetrska (18’’) platišča Serac v črni
barvi z diamantnim leskom, aluminijaste športne stopalke,
sprednji in zadnji parkirni senzorji, kamera za vzvratno
vožnjo in sistem ozvočenja Focal®.

-

-

-

-

A110 GT

A110 S

MULTIMEDIJSKI SISTEMI

Alpine Telemetrics

Dva USB-priključka

Standardni avdio sistem

Sistem ozvočenja Focal®

Sistem ozvočenja Focal® Premium

-

Multimedijski sistem Alpine z 18-centimetrskim (7’’)
zaslonom na dotik: navigacija, vmesnika AndroidAutoTM in
Apple CarplayTM, povezava Bluetooth®, povezane storitve,
USB-priključek in bananska vtičnica.

GARANCIJA

A110

3 leta ali 100.000 km
(neomejeno število kilometrov prvi dve leti,
dodatno eno leto z omejitvijo do skupno
100.000 prevoženih kilometrov)

Android AutoTM je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple CarPlayTM je blagovna znamka družbe Apple Inc.
** Na voljo samo skupaj z opcijo Paket opreme za udobje.
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ATELIER ALPINE
PRILAGODITVE PO MERI
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AL PI NE A 110.
P O K A ŽI TE SVOJ ZNAČ AJ
Š E BOL J I ZRA ZI TO.

Vožnja avtomobila Alpine
A110 je posebno doživetje.
Z delavnico Alpine lahko
prilagodite izkušnjo s svojim
avtomobilom Alpine v nekaj
povsem svojevrstnega in
osebnega.

Atelier Alpine predstavlja program osebnih prilagoditev,
s katerim lahko vsak novi A110 postane tako poseben, kot ste vi.
Z bogato ponudbo možnosti lahko avtomobil Alpine A110
prilagodite lastnemu okusu na preprost način in tako pokažete
svojo pravo osebnost. Izbirate lahko med 22 popolnoma novimi
barvami karoserije, ki izvirajo iz lastne zgodovine znamke Alpine,
in jih lahko kombinirate z aluminijastimi platišči in zavornimi
čeljustmi iz izbora ekskluzivne opreme za dopolnitev.
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Čeprav smo storili vse, da bi bila vsebina te brošure točna in bi vsebovala vse zadnje spremembe, si Alpine pridržuje pravico do sprememb svojih modelov brez predhodnega obvestila, vključno z njihovimi značilnostmi,
specifikacijami, opremo in dodatki. Brošure lahko v nekaterih pogledih postanejo zastarele ali netočne, saj se specifikacije modelov in njihova oprema lahko spremenijo po spodaj navedenem datumu in se lahko razlikujejo od podanih opisov ali prikazanih fotografij. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane.
Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Alpine prepovedano.
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