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        Vantaa 26.8.2016 

 

Alfa Romeo Giulia – täydellinen yksityiskohtien tasapaino sekä taivaallinen 

viimeistely 

 

Kauan odotettu Alfa Romeon uutuusmalli Giulia on nyt Suomessa.  

 

Syyskuun kolmas päivä on syytä merkitä kalenteriin. Silloin tapahtuu Alfa Romeo 

Giulian ensiesittely Suomessa. Giulia on auto, joka on julkistamisestaan asti villinnyt 

autotoimittajia ja alfisteja ympäri maailmaa joten on syytä odottaa jotakin 

ainutlaatuista. Nyt odotus palkitaan, kun Giulia saapuu Alfa Romeo jälleenmyyjille 

Suomessa. 

 

- Giulia on ehdottomasti tärkein Alfa Romeo -uutuusmalli pitkään aikaan. Odotamme 

Giuliasta myyntimenestystä ja olemme varmoja että myös suomalaiset rakastuvat 

siihen. Italialaiset suunnittelijat ja insinöörit ovat onnistuneet luomaan auton, joka vie 

Alfa Romeon pitkälle tulevaisuuteen yhdistyen samalla merkin suurimpiin vahvuuksiin.  

Näistä syistä se miellyttää sekä perinteisiä Alfa Romeo -faneja että kokonaan uusia 

asiakkaita, toteaa Suomen viestintäpäällikkö Tomi Kari FCA Finlandilta.   

 

Giuliassa on täysin uusi 2,2 -litrainen alumiinista valmistettu dieselmoottori kahdella 

eri tehovaihtoehdolla: 150 hv tai 180 hv. Pienemmässä dieselissä on kuusiportainen 

manuaalivaihteisto. Isompi, 180-hevosvoimainen moottori on saatavissa joko 

manuaalina tai 8-nopeuksisella automaattivaihteistolla. Lähitulevaisuudessa mallisto 

täydentyy vielä yhtäläisesti täysin uudella kaksilitraisella 200 hevosvoimaisella 

bensiinimoottorilla, jonka yhteydessä on aina 8-nopeuksinen automaattivaihteisto.  

 

Huippuluokan suorituskyvyn takaavat sekä tehokkaat moottorit että auton keveys ja 

pieni ilmanvastus. Pienemmälläkin dieselillä auto kiihtyy nollasta sataan km/h vain 8,4 

sekunnissa ja saavuttaa 220 km/h huippunopeuden.  

 

Giulian huippumalli on Quadrifoglio, jossa on 2,9-litrainen V6 bi-turbo. Sen hulppeat 

510 hevosvoimaa antavat huippunopeudeksi vaatimattoman 307 km/h tehden siitä 

kaikkien aikojen nopeimman Alfa Romeon sarjavalmisteisen auton. Kiihdytys 100 

km/h nopeuteen vie tältä voimanpesältä ainoastaan 3,9 sekuntia. 

 

 

Giulian hinnat alkavat 2.2-litraisen 150 hevosvoimaisen dieselin 39 670 euron 

kokonaishinnasta. Quadrifoglio -elämyksen alkaen kokonaishinta on 114 501 euroa. 
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Kaikki Giuliat täyttävät Alfa Romeota tihkuvan merkkilupauksen: “La meccanica delle 

Emozioni”, jonka voisi suomentaa vaikkapa muotoon: “tunteiden mekaniikka”. 

Kertakaikkisen erottuva muotoilu, takavetoisuus, maailman innovatiivisimmat 

moottorit, ainutlaatuiset tekniset ratkaisut, keveys, täydellinen 50/50 painojakauma 

mahdollistavat luokkansa ylivoimaisesti parhaan ajettavuuden.  

 

Helppoa ja tyylikästä  

Giulian suorituskyky on saavutettu käyttämällä poikkeuksellisen paljon kevyitä 

hiilikuituisia ja alumiinisia osia. Esimerkiksi auton kardaani on tehty hiilikuidusta. 

Lisäksi moottorissa ja jousituksessa on paljon alumiinisia osia. Myös lokasuojat ja 

ovet on valmistettu alumiinista. 2,2-litraisella 150 hevosvoimaisella dieselmoottorilla 

varustettu Giulia painaa ainoastaan 1 374 kg.  

 

Alfa Romeon patentoima nerokas multilink-jousitus sekä luokkansa nopein ohjaus 

takaavat äärimmäisen tarkan ja nautinnollisen ajotuntuman. Integroitu jarrujärjestelmä 

(IBS) auttaa lyhentämään jarrutusmatkoja.  

 

Uudistettu Alfa DNA ajotilan valitsin säätää auton dynaamisia ominaisuuksia 

kuljettajan valinnan mukaisesti: D tulee sanasta Dynamic, N on Natural ja A tarkoittaa 

edistyksellisyyttä (Advanced). D -vaihtoehto on urheilullinen, N on normaaliin ajoon ja 

A:n tehtävänä on optimoida polttoaineenkulutusta. Lisäksi Quadrifoglio-mallissa on 

erityinen nopeaan ajoon tarkoitettu Race ajotila.  

 

Giulia tekee kuljettajan ajokokemuksesta vahvan.  

Moottori, muotoilu, alusta, keveys ja teknologia tekevät Giuliasta kertakaikkisen 

ainutlaatuisen Alfa Romeon ja vielä ainutlaatuisemman auton, jota kannattaa tulla 

koeajamaan juuri nyt. 

 

 

Mallisto ja hinnat 

 

Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 150 hv MT6. Hinta alkaen 39 670,15 € 

Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 180 hv MT6 Super. Hinta alkaen 43 489,53 € 

Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 180 hv AT8 Super. Hinta alkaen 45 333,56 € 

Alfa Romeo Giulia 2.0 bensiini 200 hv AT8 Super. Hinta alkaen 41 489,84 € 

Alfa Romeo Giulia 2.9T V6 bensiini 510 hv MT6 Quadrifoglio. Hinta alkaen 114 500,81 

€ 
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Tärkeimmät vakiovarusteet 

 FCW -törmäysvaroitusjärjestelmä, AEB –automaattijarrutus sekä LDW -

kaistavahti 

 16” kevytmetallivanteet 

 2-alueen automaatti-ilmastointi 

 Sadetunnistin tuulilasinpyyhkijöille sekä sumuvalot 

 Vakionopeuden säädin 

 Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä käynnistyspainikkeella 

 40:20:40 taittuva takaistuin 

 Alfa DNA -järjestelmä 

 Alfa Connect infotainment; 6,5” näyttö, bluetooth ja 8 kaiutinta 

Super versioissa lisäksi 

 Nahka-/kangasverhoilu ja sähkösäätöiset etuistuimet. Kuljettajan istuin 

kolmella muistipaikalla 

 Lämmitettävä ohjauspyörä sekä etuistuimet 

 17” kevytmetallivanteet 

 Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä (automaatin yhteydessä) 

 Pakoputkien kiiltävät tuplaulostulot (180 hv dieselin yhteydessä) 

 

Quadrifoglio versiossa lisäksi 

 Alfa Active Aero. Aktiivinen etuspoileri 

 Alfa Active Suspension. Aktiivinen jousitus 

 Alfa Active Torque Vectoring. Aktiivinen tasauspyörästö 

 Alfa DNA ajotilan valinta RACE ohjelmalla 

 Katto , konepelti, etu- ja takaspoilerit hiilikuitua   

 19” kevytmetallivanteet 

 Mustaksi maalatut jarrusatulat 

 AFS Bi-Xenon ajovalot ja ajovalonpesurit 

 Q pakoputkisto (voimakkaampi ääni RACE -ajotilassa) 

 Automaattisesti himmenevät tausta- ja ulkopeilit 

 Pysäköintitutkat edessä ja takana sekä peruutuskamera 

 Nahka-/Alcantara urheiluistuimet 

 Nahkaverhoiltu kojelauta hiilikuitusomistein 

 Punainen käynnistyspainike ohjauspyörässä 
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Lehdistökuvia voi ladata tästä: 

 

Giulia: 

http://www.alfaromeopress.com/gallery/detail/1560 

 

Giulia Quadrifoglio: 

http://www.alfaromeopress.com/gallery/detail/1524 

 

Videot: 

 

Giulia: 

http://video.alfaromeopress.com/p/it/en/alfaromeo/model/67/post/30899 

 

Giulia Quadrifoglio: 

http://video.alfaromeopress.com/p/it/en/alfaromeo/model/72/post/30936 

 

 

Alfa Romeo Suomessa 

 

Alfa Romeon Suomen maahantuontiyhtiö on FCA Finland Oy. FCA Finland Oy toimii 

maahantuojana Fiat, Alfa Romeo ja Jeep –autoille sekä Fiat Professional –

pakettiautoille. 

   

 

Lisätietoja: 

Tuote- ja viestintäpäällikkö Tomi Kari, puh. 040 768 7060, tomi.kari@fcagroup.com, 

 

www.alfaromeopress.com  

www.alfaromeo.fi 

http://www.alfaromeopress.com/gallery/detail/1560
http://www.alfaromeopress.com/gallery/detail/1524
http://video.alfaromeopress.com/p/it/en/alfaromeo/model/67/post/30899
http://video.alfaromeopress.com/p/it/en/alfaromeo/model/72/post/30936
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