UMA LENDA
QUE DÁ FORMA
AO FUTURO
Alpine foi fundada em França em 1955 por um
entusiasta dos desportos motorizados.
Foi o seu recreio preferido, os Alpes, que inspirou o
nome Alpine.
Construiu o sucesso dos Alpes sobre três princípios:
leveza, agilidade e o espírito competitivo. Desde as
primeiras vitórias em competições até aos dias de
hoje, o ADN da Alpine tem-se mantido fiel a estes
princípios.
A nova geração A110 oferece uma reinterpretação
moderna destes princípios intemporais que
tornaram os Alpes tão bem sucedidos: uma
experiência de condução estimulante, para todos,
todos os dias.

ALPINE É A HISTÓRIA
DE UMA MARCA QUE COMEÇOU
COM A VISÃO DE UM HOMEM,
TRANSFORMANDO-SE HOJE NUMA
VIAGEM DE RENOVAÇÃO.
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UM DESGIN
ICÓNICO
A equipa de design captou o espírito Alpine
para criar um design elegante que resistirá ao
teste do tempo. O Alpine A110 combina os
traços únicos da icónica berlinette A110 com
características de design modernas.

QUANDO A FORMA SE ADAPTA À
FUNÇÃO DE MODO PRECISO,
PODE-SE VERDADEIRAMENTE VER E
SENTIR A AGILIDADE NA SUA FORMA
MAIS PURA.

“

A partic u l aridade deste des e n h o é de s e r um a
l inha c om u m traç ado ú nic o. Ga n h a v ida co m o
u ma segu nda pel e mol dand o de pe r t o a s pe ça s
mec ânic as. Al gu ns el ement o s de de s e n h o
perpetu am as c arac terística s dis t in t iv a s do s
antigos c arros Al pine, c om o o s la do s o co s da
c arroç aria e o vinc o c entra l n o ca pô.

”

Ant ony Villain, Alpine Desi g n Di rect o r.
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O ESPÍRITO
DA COMPETIÇÃO

CONSTRUÍDO SOBRE VITÓRIAS NOTÁVEIS AO LONGO DA
SUA HISTÓRIA, ALPINE É O EPÍTOME DO MOTORSPORTÀ
LA FRANÇAISE.
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O desporto automóvel está no ADN da Alpine.
Desde a criação da marca até aos nossos dias, os
carros com o A em forma de seta sempre
correram em competições. O legado da Alpine
começa em 1971 no Rali de Monte Carlo com a
vitória da berlina A110. Esta performance foi
replicada em 1973, ganhando também o
primeiro Campeonato do Mundo de Rally nesse
mesmo ano. Em 1978, a Alpine venceu nas 24
Horas de Le Mans com o A442b na categoria de
endurance.

2021 marcou um marco importante na
história da marca com o seu empenho
na Fórmula 1, coroado com uma vitória
no GP da Hungria. Ao mesmo tempo,
a marca regressou à classe rainha
do Campeonato do Mundo de Resistência
com um pódio nas 24 Horas de Le Mans.
Finalmente, a Alpine atinge novas alturas
ao vencer a Taça FIA RGT".
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DA PISTA PARA
A ESTRADA
O A110 BENEFICIA DO CONHECIMENTO DA ALPINE NOS
CAMPEONATOS AUTOMÓVEIS PARA OFERECER SOLUÇÕES
ALTAMENTE TÉCNICAS. O SEU INOVADOR CHASSIS EM ALUMÍNIO
FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ESTE FIM.

Os engenheiros da Alpine prestaram especial atenção ao desenvolvimento aerodinâmico do
Alpine A110. Utilizando soluções técnicas retiradas diretamente do mundo da Fórmula 1,
equiparam-no com um fundo plano integral e um difusor traseiro, permitindo uma estabilidade
traseira notável.
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EM BUSCA
DA LEVEZA
PARA UM CARRO DESPORTIVO, A LEVEZA É ESSENCIAL.
GUIADA POR ESTA FILOSOFIA,
A EQUIPA DE ENGENHARIA ALPINE EMBARCOU NUMA
BUSCA INTRANSIGENTE PARA CRIAR UM CARRO LEVE
E DEDICADO À EMOÇÃO DE CONDUÇÃO.

Com dimensões compactas, chassis e carroçaria
de alumínio, o Alpine A110 pesa apenas 1,102 kg.
O desenho aerodinâmico e os elementos da
carroçaria rebitados e colados são exemplos
perfeitos de medidas de poupança de peso que
beneficiam o desempenho e a robustez. Concebido
e construído com uma atenção excecional aos
detalhes, o A110 permite ao condutor sentir todas
as sensações através do carro.
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PERFORMANCES
EMOCIONANTES

Desenvolvido pelos engenheiros mecânicos da
Alpine, este motor de injeção direta de 1,8 litros
foi concebido para oferecer prazer imediato e um
elevado nível de desempenho. Com 300 cv,
proporciona um binário generoso disponível entre
as 2400 e as 6000 rpm acelerando o A110 de 0 a
100 km/h em apenas 4,2 segundos e até 275 km/h
de velocidade máxima.

LOCALIZADO ATRÁS DO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS E
ALIMENTANDO AS RODAS TRASEIRAS, O MOTOR TURBO DE QUATRO
CILINDROS É O CORAÇÃO DO A110.
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Expressivo. Sempre pronto a entregar potência.
Com o seu sistema de escape desportivo ativo, o
A110 expressa o seu temperamento através de um
som único que amplifica as sensações de condução
sentidas ao volante.
Está também disponível uma versão de 252 cv.
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EMOÇÃO EM
CADA CURVA

A centralização do peso é fundamental para amplificar as sensações de
condução. Equivale a 56% no eixo traseiro com o motor em posição central
e 44% na dianteira com um depósito de combustível posicionado atrás do
eixo dianteiro. Permite ao A110 um equilíbrio e agilidade excecionais, tanto
nas estradas de montanha como fora delas.
Você decide se quer que o carro mostre a sua expressividade ou que seja um
companheiro silencioso. E para viagens mais longas, pode contar com as
suas baques para um excelente apoio lateral e um conforto excecional.
Em qualquer caso, o seu A110 irá proporcionar-lhe sensações emocionantes.
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AO CONDUZIR O A110, A SENSAÇÃO DE ESTAR EM SINTONIA COM
A MÁQUINA É IMEDIATAMENTE SENTIDA GRAÇAS À SUA LEVEZA, À
PRECISÃO DO SEU CHASSIS E À SUA EXTREMA AGILIDADE.
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MAIOR
CONECTIVIDADE

Com o novo sistema multimédia Alpine,
personalize a sua experiência com os seus
widgets preferidos a partir do ecrã táctil. Tire
partido da conectividade Android Auto™ e
Apple CarPlay™ para encontrar o mundo do seu
smartphone. A navegação fornece uma
amplitude de informações em tempo real:
informações de tráfego, zonas de risco,
estações de serviço com informações sobre o
preço do combustível em tempo real.
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A Alpine Telemetrics* proporciona acesso em
tempo real aos dados técnicos registados pelos
sensores do veículo (pressões, temperaturas,
velocidade do motor, ângulo do volante, etc.) e
apresenta-os através de gráficos digitais. Além
disso, o cronómetro integrado permite medir o
desempenho por volta.
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DESCUBRA O
MUNDO ALPINE
E
CRIE A SUA
PRÓPRIA
EXPERIÊNCIA.
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DRAMATIC
SPORTINESS
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UMA MÁQUINA DE 300 CV COM AERODINÂMICA ESPECIALMENTE
CONCEBIDA, O A110 S É UMA ENERGIA PURA CHEIA DE EMOÇÕES
INTENSAS.
PROPORCIONA ENTUSIASMO PARA ONDE QUER QUE VÁ, DESDE A PISTA
ÀS ESTRADAS.
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DESAFIANDO
O RELÓGIO

BAQUES DE
CORRIDA
SABELT ®
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Concebidos numa só peça, as baques
Sabelt ® pesam apenas 13,1 kg cada,
realçando o espírito de leveza. Estofos em
microfibra e cintos de segurança laranja
estimulam os seus instintos de corrida.
Também está disponível em opção o «Pack
Microfibra» que inclui o volante, tejadilho,
consola central e painel de bordo 100% em
Microfibra Preta.
Para completar o ambiente de corrida, está
também disponível em opção a prédisposição de cintos de 6 pontos

Equipado com o Pack Aerodinâmico, o
A110 S está equipado com uma lâmina
dianteira e um spoiler traseiro
de carbono para um maior apoio
aerodinâmico que lhe permite atingir
uma velocidade máxima de 275 km/h.

JANTES
LIGA LEVE DE 18".
As Jantes 18” “GT Race” em preto mate,
ou em opção preto diamantadas, do
A110S foram especialmente concebidas
para expressar o seu carácter
desportivo. Os pneus "semi-slick"
contribuem para o desempenho em
pista com uma aderência reforçada".
25

26

27

GRAND TOURING
BY ALPINE
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O A110 GT É A COMBINAÇÃO IDEAL DE DESEMPENHO
E ELEGÂNCIA. UMA GRANDE EXPERIÊNCIA DE TURISMO QUE
PROMETE ESCAPADELAS EMOCIONANTES COM UM CONFORTO
REFINADO.
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UMA EXPERIÊNCIA
ACÚSTICA ÚNICA

FUGA
EM
CONFORTO
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Bancos de conforto ajustáveis de seis vias
estofados em couro preto ou castanho
sublinham o requinte do A110 GT no interior.
Combinando um excelente apoio lateral com
um conforto excecional em viagens longas,
fazem de cada passeio a bordo deste carro de
turismo de 300 cv uma fuga sublime.

O sistema áudio Focal ® de quatro altifalantes
incorpora a tecnologia patenteada de flax cone,
que ajuda a manter o peso do carro ao mínimo,
ao mesmo tempo que proporciona uma
qualidade de som nítida e rica. Os verdadeiros
entusiastas podem optar ainda pelo sistema
Focal ® Premium com um subwoofer integrado.

ESPÍRITO
GRANDE TURISMO
O espírito de Grand Touring do A110 GT
está escrito em toda a sua carroçaria,
com as jantes Légende de 18” ou em
opção as jantes Sérac, as pinças de
travão Azul Alpine, um emblema GT na
traseira do carro e um sistema de
escape desportivo que projeta a
emocionante assinatura sonora do
motor de 300 cv.
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O ESPÍRITO
ORIGINAL
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O A110 É O GUARDIÃO DA EMOÇÃO ORIGINAL DOS ALPES. BRINCANDO
NAS ESTRADAS COM EXCEPCIONAL AGILIDADE, PROPORCIONA
A MAIS PURA EXPRESSÃO DAS SENSAÇÕES ALPINE.
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PACK
CONFORT

O Pack Confort* opcional torna a experiência diária
do seu A110 ainda mais agradável. Adiciona uma
atmosfera GT com as baques Sabelt Comfort de 6
vias, pedais desportivos em alumínio, assistência de
estacionamento à frente, câmara de marcha-atrás e
um sistema áudio Focal ® .
* Implica a escolha de uma opção de Jantes, Serac de 18”,
Grand Prix ou Fuchs.

BAQUES
DESPORTIVAS SABELT
SPORT®

Os Bancos Desportivos Sabelt Sport ® são
um desenho de uma só peça que
proporciona o máximo apoio,
contribuindo ao mesmo tempo para a
extrema leveza do A110. Assegurando um
conforto óptimo na utilização diária, bem
como em viagens longas.

A AUTÊNTICA
EMOÇÃO
O A110 distingue-se por elementos de
design subtis, como um novo símbolo
traseiro A110. A sua cor original Alpine
Blue revela a sua simplicidade e
autenticidade. E com o seu motor central
de 252 cv, proporciona agilidade e
versatilidade em todas as estradas.
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CORES

Branco
Glaciar

Preto
Profundo

Azul
Abysse

Cinzento
Tonnerre Matt
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JANTES

Branco
Irisé
Jantes 17'' 10 Raios

Jantes 18'' Sérac
Preto Diamantado

Jantes 18'' Légende
Preto Diamantado

Jantes Forjadas
18'' Fuchs

Jantes Forjadas
18'' Fuchs Cinzento Tonnerre

Jantes 18'' GT Race
Preto Mate

Jantes 18'' GT Race
Preto Brilhante

Jantes 18” “Grand Prix”
Preto Diamantado

Azul
Alpine

Cinzento
Tonnerre

Laranja
Fogo
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESEMPENHO DO MOTOR
A110 GT

A110 S

380

MOTOR

220

360

Número de cilindros

4

Número de válvulas por cilindro

4

Cilindrada

340
180
320

1798 cm3

Potência máxima do motor
Binário máximo

185 kW (252 cv) às 6000 rpm

221 kW (300 cv) às 6300 rpm

320 Nm de 2000 às 4800 rpm

340 Nm de 2400 às 6000 rpm

Combustível

200

300

160

280

140

Gasolina
260

Tipo de transmissão

Tração traseira

Caixa de velocidades

Caixa automática de dupla embraiagem, 7 velocidades

Torque (Nm)

TRANSMISSÃO

CHASSIS
Chassis

Sistema de suspensão de dupla triangulação

Tipo de carroçaria

Travões

100

220

80

180

Coupé com motor em posição central traseira

Diâmetro de viragem entre passeios

240

200

Estrutura em alumínio (96%)

Eixo dianteiro/traseiro

120

60

160
40

11,4 m
140

Pinças de travão compactas de alumínio com travão de estacionamento integrado

20

120

Diâmetro dos discos de travão dianteiros

296 (mm)

320 (mm)

Diâmetro dos discos de travão traseiros

296 (mm)

320 (mm)

Pneus dianteiros

205/45 R17

205/40 R18

215/40 R18

Pneus traseiros

235/45 R17

235/40 R18

245/40 R18

100

0
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

185 kW (252 cv)

Torque (221 kW/300 hp)

Peso em vazio em ordem de marcha
(mín-max)

/ 221 kW (300 cv)

Power (221 kW/300 hp)

Peso bruto do veículo

1119 kg - 1140 kg

1109 kg - 1140 kg

1360 kg

DIMENSÕES

PERFORMANCE
Velocidade máxima
0-100 km/h
0-1000 metros
CONSUMOS / EMISSÕES

8 000

Engine speed (rpm)

PESO
1102 kg - 1140 kg

Power (kW)

A110

250 km/h

250 km/h

260 / 275* km/h

4,5 s

4,2 s

4,2 s

23,2 s

22,4 s

22,4 s

1,252 mm

(1)

Protocolo de Homologação
Capacidade do depósito
de combustível
Emissões de C02** (combinadas)

WLTP(2)

152-158 g/km

153-160 g/km

153-160 g/km

Consumo de combustível combinado**

6,7-7 l/100 km

6,8-7 l/100 km

6,8-7 l/100 km

911 mm

45 l

2,420 mm
4,181 mm

1,798 mm
1,980 mm

850 mm

DISTRIBUIÇÃO DO PESO

Centre of gravity

* Com opção Kit Aerodinâmico
** Dados provisórios pendentes de aprovação

44%

56%

(1) O consumo de combustível, tal como as emissões de CO2, é aprovado de acordo com um método normalizado e regulamentar. É o mesmo para todos os fabricantes e
permite que os veículos sejam comparados entre eles. O consumo em utilização real depende das condições em que o veículo é utilizado, do equipamento e do estilo de
condução. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais próximos dos observados durante as
viagens diárias do que o protocolo NEDC.
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EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
SEGURANÇA E CONDUÇÃO

A110

A110 GT

A110 S

SEGURANÇA

Proteção inferior da carroçaria plana

Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)

Pinças de travão compactas de alumínio
com travão de estacionamento integrado

Airbags para condutor e passageiro

A110

A110 GT

-

-

A110 S

Indicador de mudança de velocidade

Alerta de esquecimento de cinto de segurança
para condutor e passageiro com deteção de presença

Pneus de pista Michelin® PS2 CUP

Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

Pneus standard Michelin® PS4

Assistência à travagem de emergência

Cruise control com limitador de velocidade

Desativação manual do airbag

Seletor de modos de condução
(Normal / Sport / Track)

Iluminação de acompanhamento "Follow me home"

Sistema de travagem Brembo®
(diâmetro F/T 296 mm)

ESP Desconectável

Sistema de travagem Brembo® de
alta performance, discos ventilados
(diâmetro F/T 320 mm)

Kit de inflação de pneus: Compressor + cartucho

-

-

Sistema de suspensão de dupla triangulação

3.ª luz de stop

Sistema de escape desportivo activo

Pré-equipamento de alarme
Sistema de deteção da pressão dos pneus
CONDUÇÃO
Sensores de estacionamento traseiros

-

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

-

DESIGN

A110

A110 GT

A110 S

DESIGN EXTERIOR
4 faróis dianteiros LED

Sensores de estacionamento dianteiros, traseiros
e câmara traseira com alerta visual e sonoro

Faróis cromados
Limpa-vidros automáticos
Faróis em preto

-

Luzes automáticas
Difusor traseiro

Caixa automática de dupla embraiagem,
7 velocidades

Bandeiras no pilar C em carbono/carbono/laranja

Chassis desportivo com reforço anti-roll bar, amortecedores específicos e definições do ESC

-

-

-

-

Pinças de travão Brembo® em Azul Alpine
Pinças de travão Brembo® em Preto

Pinças de travão frontais de 4 êmbolos, Pinças de
travão traseiras de êmbolo único e fixo

Pinças de travão Brembo® em Laranja
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-

Bandeira Francesa no pilar C Azul/branco/vermelho

Comandos da caixa de velocidades na consola central

Equipamento de série /

-

-

Chassis Alpine

O Equipamento opcional / - Equipamento não disponível
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EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
A110

A110 GT

A110 S

A110

A110 GT

Cinto de segurança em laranja

-

-

Jantes Forjadas 18'' Fuchs

Forro do tejadilho em microfibra preto

-

Jantes Forjadas 18'' Fuchs Cinzento Tonnerre

Forro do tejadilho em tecido preto

Luzes traseiras de LED com indicadores dinâmicos,
luzes de travão e luzes de marcha-atrás

A110 S

Cinto de segurança em preto

-

Jantes 17'' 10 Raios

Jantes 18'' Grand Prix
Preto Diamantado

-

-

Jantes 18'' GT Race Preto Mate

-

-

Jantes 18'' GT Race
Preto Diamantado

-

-

Jantes 18'' Légende
Preto Diamantado

-

Pack Microfibra: Volante, tejadilho, consola central e
painel de bordo *

-

Bandeira carbono/carbono/laranja nos painéis das
portas

-

-

Bandeira Francesa nos painéis das portas

-

Harmonia interior em couro preto

Jantes 18'' Sérac
Preto Diamantado

-

Harmonia interior em couro castanho

-

-

Logo Alpine Cromado nas asas dianteiras

-

Inserções em carbono brilhante

-

-

Logo Alpine Preto nas asas dianteiras

-

-

Volante com logótipo Azul no centro do volante **

Monograma Alpine Preto

-

-

Volante com logótipo Preto no centro do volante

Kit Aerodinâmico

-

-

Patilhas no volante em alumínio
Pedais standard

Tubo de escape central cromado
Branco Glaciar

Pedais desportivos em aluminio

Branco Irisé

Apoio de pé do condutor em alumínio

Azul Abysse

Apoio de pés do passageiro em alumínio

Azul Alpine

Soleira da porta em aço inoxidável

Cinzento Tonnerre

Soleira da porta em aço inoxidável retroiluminado

-

Cinzento Tonnerre Matt
Preto Profundo
Laranja Fogo
Tejadilho em carbono, acabamento brilhante

-
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-

-

Baques Sabelt® Sport
(mistura pele/microfibra)

-

Baques Sabelt® Racing (microfibra) ***

-

Baques Sabelt® Confort ajuste de 6 vias

-

-

Pesponto Azul Alpine

DESIGN INTERIOR

Equipamento de série /

-

Inserções em carbono mate

-

Monograma Alpine Cromado

-

O Equipamento opcional / - Equipamento não disponível

*

* Implica a opção de Baques Sabelt Racing para a versão A110 S / ** Implica a opção de Pesponto Azul Alpine nas Baques Sabelt para a
versão A110 S / *** Implica a opção Pack Microfibra.

51

EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
A110

A110 GT

A110 S

-

-

Tapetes com logótipo Alpine

-

Volante em pele

A110 GT

A110 S

Pack de arrumação (rede de retenção por trás do
banco do passageiro + porta-objetos fechado entre
os dois bancos)
Pack Retrovisores (retrovisores exteriores rebatíveis
eletricamente e interior com função antiencandeamento)
Volante regulável manualmente em altura e em

Pesponto Cinzento
Pesponto Laranja

A110

profundidade
Retrovisor interior

Volante em pele e microfibra

-

-

Retrovisores elétricos, asféricos, com sistema de
desembaciamento

ATELIER ALPINE - PROGRAMA DE PERSONALIZAÇÃO

Baques Sabelt® Confort ajuste de 6 vias

Pinças de travão Brembo® : Cinzento Claro/ Ouro
Vivo/ Vermelho/ Amarelo
Jantes 18'' GT Race : Branco Brilhante / Preto
Brilhante / Ouro Vivo

-

Jantes 18'' Légende : Branco Brilhante / Preto
Brilhante / Ouro Vivo

-

-

-

-

-

A110 GT

A110 S

Alpine Telemetrics
Duas entradas USB + Entrada Jack

-

Sistema de som clássico

-

Sistema de som Focal®
Sistema de som Focal® premium

CONFORTO E MULTIMÉDIA

-

-

Cores Héritages: 22 Cores históricas, limitadas a 110
unidades por cor

Cor Bi-Tom: Tejadilho em carbono com pilares
pintados em preto profundo (disponível
apenas com cor Laranja Fogo).

Pack Comfort: Baques Sabelt® Confort ajuste de 6
vias, Jantes 18'' Sérac com acabamento em preto
diamantado, pedais desportivos em alumínio, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros, câmara
traseira e sistema de som Focal® *
MULTIMÉDIA

Jantes 18'' Sérac : Branco Brilhante / Preto Brilhante
/ Ouro Vivo

Cor Bi-Tom: Tejadilho em contraste preto profundo
(disponível apenas com cor Laranja Fogo).

-

**

A110

A110 GT

A110 S

-

Sistema multimédia Alpine 7" ecrã tátil: navegação,
AndroidAuto™ e Apple Carplay™, Bluetooth®, serviços
conectados, USB e entrada Jack

COMFORT
Cartão mãos livres
Ar condicionado automático

GARANTIA

A110

Porta-bagagens traseiro de 100 l
Porta-bagagens dianteiro de 96 l

Garantia de 3 anos / 100 000 km

Limpa-vidros dianteiro AquaBlade®
Função de degelo do óculo traseiro

-

* Implica a opção de 18» Serac, Grand Prix, Fuchs.

Elevadores elétricos de vidros com função
impulsional

Equipamento de série / O Equipamento opcional / - Equipamento não disponível
* Pesponto em Azul Alpine não está disponível com as Baques Racing
** Opção obrigatória com “Comfort Pack”
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Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
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ATELIER ALPINE -

PROGRAMA DE PERSONALIZAÇÃO

A L P I N E A 110.
E X P R E SS E A I N DA M A I S A SUA P R Ó P R I A
P E RS O N A L I DA D E .

Conduzir um Alpine A110
é uma experiência única.
Com o Atelier Alpine,
personalize o seu A110
para o tornar verdadeiramente
único e pessoal para si.

O programa de personalização do Atelier Alpine permite-lhe tornar
o seu A110 tão único como você. Expresse a sua própria
personalidade escolhendo entre as 22 cores exteriores únicas que
desenham o ADN da história dos Alpes, e que se combinam com
acabamentos de jante e pinças de travão exclusivos.
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Embora tenham sido feitos todos os esforços para assegurar que as informações contidas nesta brochura sejam tão precisas e actualizadas quanto possível, a Alpine reserva-se o direito de modificar os seus modelos
sem aviso prévio, incluindo as suas características, especificações, equipamento e acessórios. As brochuras ficam inevitavelmente desatualizadas ou imprecisas em alguns aspetos, na medida em que tais características,
especificações, equipamento ou acessórios podem ser alterados após a data de publicação indicada abaixo e pode diferir das descrições dadas ou das fotografias expostas. Por conseguinte, é necessário verificar com o
seu Centro Alpine antes de adquirir qualquer produto que as características, as especificações, equipamentos ou acessórios do veículo por encomenda são os anunciados. 12/2021. Todos os direitos reservados.

a l p i ne ca r s.co m

