
A110 A110 GT A110 S

Motor 1.8L turbo 1.8L turbo 1.8L turbo

kW/ pk 185 / 252 221 / 300 221 / 300

Energielabel1 D D D

CO2 (gr/km)2 152 154 157

Netto catalogusprijs € 50.239 € 58.216 € 61.131

BTW € 10.550 € 12.225 € 12.838

BPM3 € 7.901 € 8.349 € 9.021

Fiscale Waarde4 € 68.690 € 78.790 € 82.990

Consumentenadviesprijs5 € 69.990 € 80.090 € 84.290

Bijtelling vanaf6 € 460,03 € 535,47 € 564,01

1 Het energielabel is berekend op basis van de CO2-uitstoot gebaseerd op de WLTP-testmethode.
2 Gemiddelde CO2-uitstoot g/km (gemeten volgens EG-richtlijn 715/2007). De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn gebaseerd op de WLTP -

testmethode voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties. Het toevoegen van opties of optiepakketten kan van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van de 

CO2-uitstoot en het bpm-bedrag.
3 In het BPM-bedrag zijn eventuele correcties vanwege de CO2-uitstoot verwerkt voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties.
4 Alpine behoudt zich het recht om op ieder moment wijzigingen in de prijzen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is 

voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Alpine -dealers doorgegeven.
5 Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10 brandstof, 

nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen en uitleg multimedia- en navigatiesysteem

t.w.v. € 1.223,45, incl. 21% btw), registratiekosten (t.w.v. € 51,55, deels btw-vrij) en recyclingsbijdrage (t.w.v. € 25,00, incl. 21% btw).
6 Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 37,07%.
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A110 A110 GT A110 S
Consumenten-

adviesprijs

excl. BTW

Consumenten-

adviesprijs incl. 

BTW

DRIVING

Parkeersensoren achter O - ⚫ 364 440

Parkeersensoren vóór en achter
O - - 645 780

- - O 281 340

Parkeersensoren vóór en achter met achteruitrijcamera
O ⚫ - 1.025 1.240

- ⚫ O 669 810

Circuitbanden' Michelin® PS2 CUP - - O 620 750

High Performance Brembo remsysteem met remschijven van 320 mm 

voor en achter
O ⚫ ⚫

860

860
1.040

Actieve sportuitlaat O ⚫ ⚫ 1.281 1.550

Voorbereiding 4-puntsgordel - - O 248 300

DESIGN

Design exterieur

Pack South Beach Colorway O - - 926 1120

Franse vlag op de C-stijlen ⚫ ⚫ O 0 0

Brembo® remklauwen in Bleu Alpine O ⚫ O 331 400

Brembo® remklauwen in zwart ⚫ O O 0 0

18-inch lichtmetalen gesmede wielen "Fuchs" (1)
O - - 1.364 1.650

- O O 860 1.040

18-inch lichtmetalen gesmede wielen "Fuchs", in Gris Tonnerre (1)
O - - 1.661 2.010

- O O 1.157 1.400

18-inch lichtmetalen wielen "Grand Prix" Zwart Diamantée
O - - 860 1.040

- O - 364 440

18-inch lichtmetalen wielen "GT Race" Zwart Diamantée - - O 620 750

18-inch lichtmetalen wielen "Sérac" Zwart Diamantée
O - - 860 1.040

- O - 364 440

Alpine logo in chroom op de voorspatborden O O - 107 130

Koplampen met zwarte inleg - O O 124 150

Pack Aero: splitter voor + spoiler achter - - O 4 504,13 5 450

Kleur Blanc Glacier ⚫ ⚫ ⚫ 0 0

Kleur Blanc Irisé O O O 1.545 1.870 

Kleur Bleu Abysse O O O 711 860 

Kleur Bleu Alpine O O O 1.545 1.870 

Kleur Gris Tonnerre O O O 711 860 

Kleur Gris Tonnerre mat - O O 4.083 4.940 

Kleur Noir Profond O O O 711 860 

Kleur Orange Feu O O O 1.545 1.870

Dak uitgevoerd in glanzend carbon - O O 2.041 2.470
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⚫ Standaard      O     Optie - Niet beschikbaar

* Alpine behoudt zich het recht om op ieder moment wijzigingen in de prijzen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs 

niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Alpine -

dealers doorgegeven. Het toevoegen van opties of optiepakketten kan van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van de CO2-uitstoot en het bpm-

bedrag. 
(1) Alleen in combinatie met optie «High Performance Brembo® remsysteem»
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A110 A110 GT A110 S
Consumenten-

adviesprijs

excl. BTW

Consumenten-

adviesprijs incl. 

BTW

Design interieur

Oranje veiligheidsgordels - - O 207 250

Afwerking hemelbekleding in zwart microfibre - O O 595 720

Microfibre pakket: stuurwiel, hemelbekleding, middenconsole en 

dashboard afgewerkt in microfibre
- O(2) O(3) 1.380 1.670

Franse driekleur op de deurpanelen ⚫ ⚫ O 0 0

Interieur uitgevoerd in zwart leder ⚫ O - 0 0

Alpine logo op het stuurwiel in Blue Alpine O O O(4) 74 90

Aluminium sportpedalen O O ⚫ 107 130

Aluminum voetsteun passagier - O ⚫ 83 100

Sabelt® Racing kuipstoelen (microfibre met oranje stiksels) - - O 603 730

Sabelt® Racing kuipstoelen (microfibre met grijze stiksels) - - O 603 730

Contrasterende stiksels in Bleu Alpine O ⚫ O(5) 83 100

Contrasterende stiksels in grijs ⚫ O O 0 0

Vloermatten met Alpine logo O O O 107 130

COMFORT EN MULTIMEDIA

Comfort

Pack Storage (veiligheidsnet achter de bestuurdersstoel + gesloten 

opbergruimtetussen de twee stoelen)
O O O 430 520

Pack Spiegels: automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch 

inklapbare buitenspiegels
O O O 430 520

Zesvoudig verstelbare en verwarmbare lichtgewicht Sabelt 

kuipstoelen 
O(6) O - 347 420

Pack Comfort: Zesvoudig verstelbare comfortstoelen van Sabelt®, 

Aluminium sportpedalen, Parkeersensoren vóór en achter met 

achteruitrijcamera en Focal® audiosysteem

O(7) - - 2.612 3.160

Multimedia

Alpine Telemetrics O O ⚫ 256 310

Focal® audiosysteem O ⚫ ⚫ 512 620

Premium Focal® audiosysteem - O O 512 620
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⚫ Standaard      O     Optie      - Niet beschikbaar

* Alpine behoudt zich het recht om op ieder moment wijzigingen in de prijzen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs 

niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Alpine -

dealers doorgegeven. Het toevoegen van opties of optiepakketten kan van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van de CO2-uitstoot en het bpm-

bedrag. 

(2)  Alleen in combinatie met de optie Grijze contrasterende sierstiksels
(3) Alleen in combinatie met de optie Sabelt® Racing-kuipzetels (microfibre)
(4) Alleen in combinatie met de optie Contrasterende sierstiksels in Alpineblauw 
(5) Sierstiksels in Alpineblauw niet mogelijk in combinatie met Sabelt ® racing kuipstoelen
(6) Alleen in combinatie met «Pack Comfort»
(7) Alleen in combinatie met de optie 18" wielen 
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A110 A110 GT A110 S
Consumenten-

adviesprijs excl. 

BTW

Consumenten-

adviesprijs incl. 

BTW

ATELIER ALPINE - PERSONALISATIE

Brembo® remklauwen licht grijs / geel / rood / goudkleurig O O O 331 400

18-inch wielen GT Race Hoogglans Wit, Hoogglans Zwart of 

Goudkleurig
- - O 620 750

18-inch wielen Légende Hoogglans Wit, Hoogglans Zwart of 

Goudkleurig
- O - 620 750

18-inch wielen Sérac* Hoogglans Wit, Hoogglans Zwart of Goudkleurig

O - - 1.471 1.780

- O - 975 1.180

Heritage kleuren: selectie van 22 gloednieuwe lakkleuren uit Alpine's

eigen historie
O O O 4.083 4.940

Two-tone kleurencombi: diep zwart contrasterend dak (alleen in 

combinatie met Orange Feu lakkleur)
- - O 1.669 2.020

Two-tone kleurencombi: diep zwart CARBON dak (alleen in combinatie 

met Orange Feu lakkleur)
- - O 2.826 3.420

In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Alpine zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de

specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen

bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Alpine dealer voor de meest recente

informatie.
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⚫ Standaard      O     Optie - Niet beschikbaar

* Alpine behoudt zich het recht om op ieder moment wijzigingen in de prijzen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs 

niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Alpine -

dealers doorgegeven. Het toevoegen van opties of optiepakketten kan van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van de CO2-uitstoot en het bpm-

bedrag.
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