
A110 Pure A110 Légende A110S
Cena brutto 
(z podatkiem 

VAT 23%)

Cena netto 
(bez podatku 

VAT 23%)

 KOLORY

Biel Alpejska 0 zł 0 zł

Opalizująca Biel 8303 zł 6750 zł

Niebieski Alpine 8303 zł 6750 zł

Niebieska Otchłań 3690 zł 3000 zł

Głęboka Czerń 3690 zł 3000 zł

Szary Tonnerre 3690 zł 3000 zł

Szary Tonnerre matowy 22140 zł 18000 zł

 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Pakiet lusterek - Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, 
podgrzewane, lusterko wewnętrzne z funkcją zapobiegania oślepianiu 2170 zł 1764 zł

Wspomaganie parkowania tyłem - ultradźwiękowe czujniki parkowania 
w tylnym zderzaku informujące kierowcę o odległości od przeszkody z tyłu 
samochodu emitując sygnał dźwiękowy. 

– – 1845 zł 1500 zł

Wspomaganie parkowania przodem i tyłem - ultradźwiękowe czujniki 
parkowania w przednim i tylnym zderzaku informujące kierowcę 
o odległości od przeszkody z przodu lub z tyłu samochodu emitując sygnał 
dźwiękowy. 

– 3383 zł 2750 zł

Wspomaganie parkowania przodem i tyłem z kamerą cofania. Układ 
ultradźwiękowych czujników parkowania w przednim i tylnym zderzaku 
informujący kierowcę o odległości od przeszkody z przodu lub z tyłu 
samochodu emitując sygnał dźwiękowy. Kolorowy wyświetlacz z liniami 
prowadzającymi, które są wyświetlane na ekranie nawigacji

– 5535 zł 4500 zł

Kamera cofania - kolorowy wyświetlacz z liniami naprowadzającymi, które 
są wyświetlane na ekranie nawigacji – – 2153 zł 1750 zł

Chromowane logo Alpine na przednich błotnikach – 517 zł 420 zł

Dach z włókna węglowego z błyszczącą powłoką 11070 zł 9000 zł

 OSIĄGI
Aktywny, sportowy układ wydechowy - Active valve, sportowy układ 
wydechowy z aktywnym zaworem zmieniającym brzmienie silnika 
w zależności od wybranego trybu jazdy i obrotów silnika

7380 zł 6000 zł

Wysoko wydajny układ hamulcowy z przodu i z tyłu (średnica tarcz 320 mm) 4339 zł 3528 zł

 OBRĘCZE KÓŁ / HAMULCE

18” ciemnoszare obręcze kół Sérac z diamentowym połyskiem
– – 4339 zł 3 528 zł

– – 1 850 zł 1504 zł

18” obręcze kół Fuchs(1) z kutego aluminium
– – 7750 zł 6301 zł

– – 4339 zł 3528 zł

18” obręcze kół Fuchs z kutego aluminium, satynowane(1) – – 4649 zł 3780 zł

Wyposażenie 
opcjonalne

 Wyposażenie standardowe     Wyposażenie dostępne w opcji    – Wyposażenie niedostępne



A110 Pure A110 Légende A110S
Cena brutto 
(z podatkiem 

VAT 23%)

Cena netto 
(bez podatku 

VAT 23%)

 WNĘTRZE

Niebieskie logo Alpine w kole kierownicy – 362 zł 294 zł

Aluminiowe pedały 800 zł 650 zł

Aluminiowy podnóżek dla pasażera 413 zł 336 zł

Fotele kubełkowe Sabelt® z oparciem z włókna węglowego – 8303 zł 6750 zł

Fotele Sabelt Comfort z regulacją 6 parametrów i funkcją podgrzewania – – 1756 zł 1428 zł

Dywaniki podłogowe z logo Alpine 517 zł 420 zł

Pakiet Dynamica: tkanina techniczna Dinamica – mikrofibra na podsufitce, 
osłonach przeciwsłonecznych, słupkach przedniej szyby 3383 zł 2750 zł

Pakiet Schowki - siatka zabezpieczająca bagaż za fotelem kierowcy + 
zamykany schowek pomiędzy fotelami 2170 zł 1764 zł

 MULTIMEDIA/ SYSTEM AUDIO
System audio Focal – dwa głośniki 165 mm z membraną z włókna lnianego 
i dwie odwrócone aluminiowo-magnezowe kopułki wysokotonowe 
skierowane w kierunku kabiny samochodu.

2583 zł 2100 zł

System audio Premium Focal – dwa głośniki 165 mm z membraną z włókna 
lnianego i dwie odwrócone aluminiowo-magnezowe kopułki wysokotonowe 
skierowane w kierunku kabiny samochodu + wzmacniacz i subwoofer, dla 
uzyskania jeszcze bardziej przestrzennego dźwięku.

– – 5166 zł 4200 zł

– 2583 zł 2100 zł

System telemetryczny Alpine – ekran multimedialny z dostępem do danych 
technicznych, między innymi: temperatura płynów, moment obrotowy 
i moc oraz danych telemetrycznych: osiągi, przyśpieszenie, przyśpieszenie 
boczne i wzdłużne .

1300 zł 1057 zł

Emisja C02 (g/km) - patrz zastrzeżenie prawne poniżej 152-158 152-158 153-158

Cena netto zł 203 008,13 zł 221 951,22 zł 241 788,62 zł

Podatek VAT 23% 46 691,87 zł 51 048,78 zł 55 611,38 zł

Cena brutto zł 249 700 zł 273 000 zł 297 400 zł

(1) Wymaga zamówienia opcji: Wysoko wydajny układ hamulcowy.

 Wyposażenie standardowe     Wyposażenie dostępne w opcji    – Wyposażenie niedostępne

Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Uwaga:

Przedstawione dane dotyczące poziomu emisji CO2 i zużycia paliwa zostały zmierzone na podstawie procedury WLTP i służą wyłącznie do celów porównawczych. 
Dane należy porównywać wyłącznie z danymi dla pojazdów poddanych analogicznej procedurze pomiarowej. Wyniki testów przeprowadzanych w rzeczywistych 
warunkach jazdy mogą różnić się w zależności od takich czynników, jak m.in. warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu czy wyposażenie zamontowane po 
rejestracji. WLTP to nowy protokół pomiaru, który służy do określania poziomu zużycia paliwa i emisji CO2. Aby otrzymać informacje dotyczące wyników testów WLTP 
dla samochodów wyposażonych w wybrane opcje, prosimy o kontakt z dealerem Alpine. 

Alpine zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach bez wcześniejszego uprzedzenia, włącznie ze zmianami dotyczącymi charakterystyki, specyfikacji, 
wyposażenia lub gamy akcesoriów. Katalogi i broszury szybko stają się nieaktualne lub niedokładne pod pewnymi względami z powodu zmian charakterystyki, 
specyfikacji lub gamy akcesoriów, które mogą zostać zmodyfikowane po podanej poniżej dacie publikacji i różnić się od przedstawionych w niniejszej publikacji 
opisów lub zdjęć. W związku z tym, przed zakupem dowolnego produktu, klient powinien skontaktować się z salonem Alpine, aby mieć pewność, że charakterystyka, 
specyfikacja, wyposażenie lub akcesoria zamówione do samochodu nie uległy zmianie w porównaniu z ofertą przedstawioną w reklamie. 

Wyposażenie 
opcjonalne



A110 LÉGENDE GT 2021
Cena brutto 
(z podatkiem 

VAT 23%)

Cena netto 
(bez podatku 

VAT 23%)

 KOLORY NADWOZIA

Niebieska Otchłań 0 zł 0 zł

Srebrny Mercure matowy 10 100 zł 8212 zł

 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Dach z włókna węglowego z błyszczącą powłoką 11 070 zł 9000 zł

 WNĘTRZE

Fotele Sabelt Comfort z regulacją 6 parametrów i funkcją podgrzewania 1756 zł 1428 zł

Pakiet Schowki – siatka zabezpieczająca bagaż za fotelem kierowcy + zamykany schowek pomiędzy fotelami 2170 zł 1764 zł

Tapicerka skórzana w kolorze czarnym z szarymi przeszyciami 0 zł 0 zł

 MULTIMEDIA / AUDIO

System audio Premium Focal 2583 zł 2100 zł

System telemetryczny Alpine 1300 zł 1057 zł

Cena brutto 316 700 zł

Wyposażenie opcjonalne
A110 Légende GT 2021 

 Wyposażenie standardowe     Wyposażenie dostępne w opcji    – Wyposażenie niedostępne



A110 Pure A110 Légende A110S
Cena brutto 
(z podatkiem 

VAT 23%)

Cena netto 
(bez podatku 

VAT 23%)

 KOLORY NADWOZIA – każdy dostępny tylko w ilości 110 sztuk
LAKIERY METALIZOWANE
Acier Métal 079 
Rouge Rubis 791 
Rose Bruyère 792
Brun Arabica 083 
Beige Cornaline 845 
Tulipe Noire 793
Bleu Azur 077 
Beige Sable 795 
Champagne 844

Vert Émeraude 258 
Bleu Alpine Héritage 081 
Vert Clair 207
Vert Cendre 784 
Bleu Alpine Acier 082 
Vert Normand 790
Gris Montebello 847 
Bleu Sierra 078

22140 zł 18000 zł

LAKIERY NIEMETALIZOWANE
Bleu de France 418 
Bleu Neptune 041 
Bleu Foncé 953
Bleu Paon 433 
Orange Sanguine 939 

Jaune Safran 969 
Vanille 912 
Vert Tilleul 954 
Vert Jardin 907

22140 zł 18000 zł

 OBRĘCZE KÓŁ

Obręcze Sérac 18"* Błyszcząca Biel, Błyszcząca Czerń lub Jasne Złoto –

3177 zł 2583 złObręcze Légende 18" Błyszcząca Biel, Błyszcząca Czerń lub Jasne Złoto – –

Obręcze GT Race 18" Błyszcząca Biel, Błyszcząca Czerń lub Jasne Złoto – –

 OBRĘCZE KÓŁ / HAMULCE

Zaciski hamulców jasnoszare

1653 zł 1344 zł

Zaciski hamulców czerwone

Zaciski hamulców jasnozłote

Zaciski hamulców żółte

Zaciski hamulcowe w kolorze Niebieski Alpine

Atelier Alpine
A110 Pure / Légende / S

  Wyposażenie dostępne w opcji    – Wyposażenie niedostępne
* Nie obejmuje 18-calowej obręczy Sérac w modelach A110 Pure i A110 Légende


