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ALPINES HISTORIA BÖRJADE 
MED EN MANS VISION.  
IDAG ÄR MÄRKET PÅ EN RESA 
IN I NÄSTA ÅRHUNDRADE.

EN LEGEND 
SOM FORMAR 
FRAMTIDEN
Alpine grundades 1955 av en man som älskade 
motorsport. Alperna var hans lekplats och skänkte 
inspiration till namnet. Alpines framgång byggdes  
på tre grundprinciper; lätthet, smidighet och 
tävlingsandan! Än idag utgör dessa grunder 
varumärkets DNA, många år och segrar senare.

Nya A110 införlivar dessa principer enligt filosofin:  
en högre körupplevelse för alla, för alla dagar.
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Alpines designteam har skapat en tidlös 
design i Alpines anda. A110 kombinerar 
ikoniska detaljer från A110 Berlinette med 
nutida designdrag.

VID ETT INTIMT MÖTE MELLAN 
FORM OCH FUNKTION SER OCH 
KÄNNER DU TYDLIGT SMIDIGHETEN 
I SIN SANNASTE FORM.

IKONISK
DESIGN

“Designen grundar s ig i  en medveten l inje 
som dragits  i  ett  enda drag.  Den omfamnar 
mekaniken som en andra hud.  Vissa designdrag 
för  v idare arvet  från t idigare modeller. 
Fördjupningarna i  dörrsidorna och det centrala 
vecket på motorhuven är  tydl iga exempel  på 
historiens vingslag.”
Antony Vi l lain,  Alpine Design Director.
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MED EN HISTORIA FULL AV SPEKTAKULÄRA SEGRAR ÄR 
ALPINE DEFINITIONEN AV «MOTORSPORT À LA FRANÇAISE».

DRIVEN
AV MOTORSPORT

Motorsport finns i Alpines DNA. Sedan start  
har bilar med det spjutformade A:et tävlat i 
motorsport. Märkets arv präglas av segrar  
som Monte-Carlo rallyt 1971 och 1973  
(som även innebar segern i världens första  
Rally Världsmästerskap). 1978 vann Alpine  
även det prestigfyllda långloppet 24 Hours  
of Le Mans med A442b.

2021 nåddes ännu en historisk milstolpe  
med seger i Formel 1 på Ungerns Grand Prix. 
Märket tävlar även återigen i långlopp i World 
Endurance Championship. Precis som förr, fick 
teamet stå på pallen vid 24 Hours of Le Mans. 
Även på rallysidan nåddes nya framgångar 
under året med en seger i FIA RGT Cup.
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FRÅN BANAN 
TILL GATAN
ALPINES MOTORSPORTARV GENOMSYRAR A110. 
CHASSIT ÄR EXEMPELVIS UTVECKLAT FRÅN GRUNDEN 
MED TEKNIK VANLIGTVIS FÖRBEHÅLLEN SUPERBILAR.

Ingenjörsteamet hos Alpine la stort fokus på att vidareutveckla de aerodynamiska 
egenskaperna hos A110. Bilen har utrustats med teknik hämtad direkt från motorsporten. 
Undersidan är till exempel helt plan som på en tävlingsbil och den bakre diffusorn hjälper 
till att förbättra balansen i bakvagnen.
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JU LÄTTARE, DESTO SMIDIGARE - DETTA MANTRA 
VISAR VÄGEN FÖR ALPINE INGENJÖRERNA I JAKTEN 
PÅ VARJE KILOGRAM. AVSIKTEN ÄR ATT SKAPA EN 
LÄTT SPORTBIL MED ENASTÅENDE KÖRGLÄDJE.

I JAKTEN  
PÅ VIKT

Tack vare kompakta mått och att chassi 
och kaross är tillverkade i aluminium 
väger Alpine A110 endast 1.102 kg.  
Den strömlinjeformade karossen som är 
limmad och nitad är ett perfekt exempel 
hur viktbesparingar gynnar prestanda 
och tålighet. Varje detalj räknas för att 
skapa en bil som förmedlar alla 
sinnesintryck till föraren. 
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BILENS HJÄRTA, DEN FYRCYLINDRA TURBOMOTORN, ÄR PLACERAD 
BAKOM KUPÉN OCH ÖVERFÖR KRAFTEN DIREKT TILL BAKHJULEN.

NERVKITTLANDE 
PRESTANDA

Alpines motoringenjörer har optimerat den  
1.8 liter stora turbomotorn för att leverera en 
kraftfull och intensiv upplevelse. Den nya 300 
hästkrafter starka versionen ger generösa  
340 Nm i vridmoment mellan 2400 - 6000 varv. 
Accelerationen från 0-100 km/h tar endast 4,2 
sekunder. Maxhastigheten nås vid 275 km/h.

A110 finns även i en något tämjd version med  
252 hästkrafter.



1514

BAKOM RATTEN ÄR SMIDIGHETEN OMEDELBART PÅTAGLIG. 
BILENS SKARPA CHASSI OCH LÅGA VIKT FÅR DIG ATT KÄNNA 
EN NÄRHET TILL VÄGBANAN.

NERVKITTLANDE 
KURVEGENSKAPER

Den balanserade viktfördelningen är grunden i den förhöjda körupplevelsen. 
56% av vikten ligger på bakaxeln med motorn placerad strax framför bakaxeln. 
44% av vikten vilar på framaxeln. Bland annat har bränsletanken placerats 
bakom framaxeln för att uppnå en så centrerad viktfördelning som möjligt.  
A110 har en balans och smidighet som är ett sant nöje att uppleva på slingriga 
bergsvägar eller i vardagen.

Du väljer om bilen är en tyst färdkamrat eller om den ska visa upp sina mest 
spektakulära sidor. För långturerna kan du räkna med sportstolarnas komfort 
och utmärkta sidostöd.

Hur du än gör kommer A110 ge dig en hisnande upplevelse.
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Alpines telemetrisystem ger dig tillgång till  
en mängd olika parametrar som fångas upp av 
bilens sensorer. Till exempel kan du övervaka 
laddtryck, temperaturer, styrvinkel mm. 
Informationen visas med hjälp av tydliga grafer 
och illustrationer. 
Systemet erbjuder även en tidtagarfunktion för 
att mäta varvtider.

Alpines multimediasystem ger dig sömlösa 
anslutningar. Spegla din smart phone via 
Android Auto™ eller Apple CarPlay™. 
Konfigurera dina favoritappar och widgets 
direkt på bilens pekskärm. 
Tack vare bilens nätanslutning får du tillgång 
till en rad automatiska tjänster som nödanrop 
vid en olycka, trådlösa systemuppdateringar  
och navigation. 

UTÖKAD 
UPPKOPPLING
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VÄLJ DITT 
ALPINE-
UNIVERSUM 
OCH SKAPA 
DIN EGNA 
UPPLEVELSE.
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A110 S ÄR ETT RÅTT ENERGIKNIPPE SOM VÄCKOR KÄNSLOR.  
MED 300 HÄSTKRAFTER OCH SPECIALUTVECKLAD AERODYNAMIK 
GER DEN GÅSHUD PÅ BÅDE GATAN OCH BANAN. DRAMATISKT 

SPORTIG
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‘GT Race’-fälgarna är unika för A110 S. 
Kombinationen av en svart fälg med en 

maskinpolerad framsida framhäver 
bilens sportiga karaktär. Som tillval 

finns även semi-slick däck för att 
maximera prestandan vid bankörning.

Aeropaketet (tillval A110 S) omfattar  
en splitter fram och en kolfiberspoiler bak. 
Paketet ger ökat marktryck för bättre 
högfartsstabilitet. De aerodynamiska 
förbättringarna ger en maxhastighet på  
275 km/h vid bankörning. Exklusivt för 
A110S, erbjuds en tvåtonslackering där taket 
lackeras högblankt svart och övriga karossen 
i orange «Feu». Kombination förstärker 
versionens sportighet ytterligare.

PÅ JAKT 
EFTER 

VARVTIDER

MASKINPOLERADE 18” 
ALUMINIUMFÄLGAR

Sabelt® skalstolarna väger endast 13,1 kg 
styck, helt i linje med Alpines principer om 
låg vikt. Dinamica-klädseln och de 
iögonfallande orangea säkerhetsbältena 
lockar fram din inre racerförare. Det helt 
nya mikrofiberpaketet (tillval) omfattar 
instrumentpanelen, innertaket och ratten.

SABELT®

RACINGSTOLAR
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A110 GT ÄR DEN PERFEKTA AVVÄGNINGEN MELLAN ELEGANS OCH 
PRESTANDA. EN GRAND TOURER SOM LOVAR EN NERVKITTLANDE 
VARDAGSFLYKT OCH RAFFINERAD KOMFORT.GRAND TOURING

BY ALPINE
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A110 GT andas Grand Touring i varenda 
detalj. Bromsoken är lackerade i blått, 

ett GT emblem pryder baksidan och 
sportavgassystemet återger den 300 

hästkrafter starka motorns ljudsignatur.

Focal® ljudsystemet på fyra högtalare använder 
en patenterad teknik där linfibrer och glasfiber 
används i konstruktionen av konerna. Tekniken 
ger ett fylligt och rent ljud samtidigt som vikten 
är låg. Riktiga musikälskare kan uppgradera till  
Focal® premiumljudsystemet som även omfattar 
en integrerad subwoofer.

EN UNIK 
LJUDUPPLEVELSE

GRAND TOURING 
FÖR SJÄLEN

Komfortstolarna finns i svart eller brunt läder. 
De understryker finessen hos A110 GT genom 
det gedigna hantverket. Stolarna erbjuder 
långfärdskomfort samtidigt som sidostödet 
håller föraren på plats när gränserna uforskas. 
Varje åktur blir till en upplevelse oavsett längd.

FLY VARDAGEN  
I KOMFORT
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A110 FÖR VIDARE ORIGINALETS NERVKITTLANDE ARV. VARJE TUR BLIR 
EN LEK PÅ GATORNA SOM KÄNNETECKNAS AV ENASTÅENDE SMIDIGHET. 
EN OFILTRERAD UPPLEVELSE SOM ÄR ALPINE RAKT IGENOM.ETT NERVKITTLANDE 

ORIGINAL
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A110 utmärker sig genom diskreta 
designgrepp. Det nya emblemet bak, 

den historiska blåa färgen - en design 
präglad av enkelhet och äkthet. 

Den 252 hk starka motorn ger  
en smidig och mångsidig 

körupplevelse oavsett väg.

RAKT  
IGENOM ÄKTA

Med tillvalet «Komfortpaket» blir vardagen ännu 
angenämare i A110. Paketet innehåller komfortstolar 
som är justerbara i sex led, 18” «Sérac» aluminiumfälgar, 
sportpedaler, parkeringsradar fram och bak kompletterat 
med en backkamera samt ett Focal® ljudsystem. Paketet 
tar Grand Tourismo-känslan till en ny nivå.

KOMFORTPAKET

Sabelt® sportstolarna ger maximalt 
stöd samtidigt som de bidrar till den 
låga totalvikten. Även i vardagen och på 
långa turer är stolarna komfortabla 
trots sina sportiga avsikter.

SABELT®

SPORTSTOLAR
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Vit
“Glacier“

FÄRGER

17-tums lättmetallfälgar 
med tio ekrar

18-tums ”Légende” lättmetallfälgar 
i  svart med polerad framsida

18-tums Fuchs smidda 
lättmetallfälgar

18-tums Fuchs smidda 
lättmetallfälgar i  mörkgrå finish

18-tums ”GT Race” lättmetallfälgar 
i  högblankt svart

18-tums ”Grand Prix” lättmetallfälgar 
med polerad framsida

18-tums ”GT Race” lättmetallfälgar 
med polerad framsida

18-tums ”Sérac” lättmetallfälgar  
i  svart med polerad framsida

ALUMINIUMFÄLGAR

Svart 
“Profond“ (metall ic)

Blå 
“Abyss“ (metall ic)

Mattgrå 
“Tonnerre“

Blå 
“Alpine“ (metall ic)

Blå 
“Tonnerre“ (metall ic)

Orange 
“Feu“ (metall ic)

Vit
“Irisé“ (metall ic)
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MOTORPRESTANDATEKNISK FAKTA

1,980 mm
1,798 mm

Tyngdpunkt 

44 % 56 % 

1,252 mm

911 mm 2,420 mm 850 mm
4,181 mm

MÅTT

VIKTFÖRDELNING

A110 A110 GT A110 S

MOTOR

Antal cylindrar  4

Antal ventiler per cylinder 4

Cylindervolym 1,798 cm3

Max. motoreffekt 252 hk (185 kW) 
vid 6 000 varv/min 300 hk (221 kW) vid 6 300 varv/m

Max. vridmoment 320 Nm från 2 000 till 
4 800 varv/min 340 Nm från 2 400 till 6 000 varv

Bränsle Bensin

TRANSMISSION

Drivning Bakhjulsdrift

Växellåda Sjustegad automatväxellåda med dubbelkoppling

CHASSI

Chassi Chassi och kaross till 96% i aluminium

Fram-/bakaxel Fjädring fram-/bakaxel med dubbla triangellänkar

Karosstyp Coupé (mittmonterad motor)

Svängradie mellan trottoarkanter 11,4 m

Bromsar Kompakta aluminiumbromsok med integrerad parkeringsbroms

Bromsskivor fram diameter 296 (mm) 320 (mm)

Bromsskivor bak diameter 296 (mm) 320 (mm)

Framdäck 205/45 R17 205/40 R18 215/40 R18

Backdäck 235/45 R17 235/40 R18 245/40 R18

VIKT

Min. tjänstevikt enligt DIN(1) 1102 kg - 1140 kg 1119 kg - 1140 kg 1109 kg - 1140 kg

Bruttovikt 1360 kg

PRESTANDA

Maxhastighet 250 km/h 250 km/h 260 / 275* km/h

0-100 km/h 4,5 s 4,2 s 4,2 s

0-1.000 meter 23,2 s 22,4 s 22,4 s

FÖRBRUKNING / UTSLÄPP(2)

Provningsförfarande WLTP

Bränsletank 45 l

CO2 blandad körning** 152-158 g/km 153-160 g/km 153-160 g/km

Förbrukning blandad körning** 6.7 l/100 km 6.8 l/100 km 6,8 l/100 km

 Vridmoment 252 hk (185 kW)
 Effekt 252 hk (185 kW)

 Vridmoment 300 hk (221 kW)
 Effekt 300 hk (221 kW)
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* Med tillval «Aero kit»
** Preliminära data 
(1) Tomvikt med 68 kg förare, 7 kg bagage och 90% fylld tank. Vikt fastställd enligt RL 92/21/EWG. Tillval och tillbehör påverkar vikten. 
(2) Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att 
jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom 
körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen.
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A110 A110 GT A110 S

SÄKERHET

Starthjälp i backe (HSA)

Krockkuddar på förar- och passagerarplats

Bälteslarm förare och passagerare

Låsningsfria bromsar (ABS)

Panikbromsassistans

Avstängningsbar krockkudde på passagerarplats

"Follow me home"-belysning

Elektroniskt stabilitetssystem "ESC",  
avstängningsbart

Däckreparationssats: kompressor och patron

Bakruta med högt placerat tredje bromsljus

Förberedd för larm

Däcktrycksövervakning

KÖRNING

Parkeringsradar bak -

Parkeringsradar fram och bak -

Parkeringsradar fram och bak med backkamera  

Automatisk vindrutetorkare

Automatisk strålkastartändning

7-stegad dubbelkopplingsautomatlåda

Alpine chassi -

Sportchassi med förstärkt krängningshämmare, 
särskilda inställningar för stötdämpning och ESC 
stabilitetssystem

- -

Centralt placerad växelväljare

4-kolvs bromsok fram, enkolvsok bak

A110 A110 GT A110 S

Plan undersida av chassit

Kompakta bromsok i aluminium med integre-
rad parkeringsbroms

Växlingsindikator

Däck för bankörning Michelin® PS2 CUP - -

Standardsportdäck Michelin® PS4

Farthållare med fartbegränsing

Motorprogrammering med tre 
körlägen (Normal / Sport / Track)

Skivbromsar runt om (Bromsskivor 
296 mm i diameter) - -

Högprestanda Brembo® 
sportbromssystem fram och bak 
(Bromsskivor 320 mm i diameter)

Fjädring med dubbla 
triangellänkar fram och bak

Aktivt sportavgassystem

DESIGN A110 A110 GT A110 S

EXTERIÖR DESIGN

4 LED strålkastare

Strålkastare med krominfattning -

Strålkastare med svart infattning - -

Diffusor bak

Emblem i orange och kolfiber på C-stolparna - -

Emblem med franska flaggan på C-stolparna

Alpine-blå Brembo® bromsok

Svarta Brembo® bromsok

Orange Brembo® bromsok - -

SÄKERHET OCH KÖRNING

STANDARDUTRUSTNING & TILLVAL

 Standard /  Tillval / - Ej tillgängligt
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A110 A110 GT A110 S

LED-baklyktor med dynamiska blinkers,  
bromsljus och backljus

Standardbakljus

17-tums lättmetallfälgar med tio ekrar - -

18-tums “Fuchs” smidda lättmetallfälgar (1)

18-tums “Fuchs” smidda lättmetallfälgar i grått (1)

18-tums “Grand Prix” lättmetallfälgar med 
polerad framsida (1) -

18-tums “GT Race” lättmetallfälgar i högblankt svart - -

18-tums “GT Race” lättmetallfälgar med  
polerad framsida - -

18-tums "Légende" lättmetallfälgar i svart med 
polerad framsida - -

18-tums "Sérac" lättmetallfälgar i svart med 
polerad framsida -

Alpine monogram i krom på framskärmarna -

Alpine monogram i svart på framskärmarna - -

Alpine beteckning i krom på stötfångaren  
fram och bak -

Alpine beteckning i svart på stötfångaren  
fram och bak  - -

Aero kit: Splitter fram och spoiler bak i kolfiber  - -

Kromat centralt placerat avgasrör  

Vit "Glacier" (solid)  

Vit "Irisé" (metallic)  

Blå "Abyss" (metallic)  

Blå "Alpine" (metallic)  

Grå "Tonnerre" (metallic)  

Mattgrå "Tonnerre"  -

Svart "Profond" (metallic)  

Orange "Feu" (metallic)  

Kolfibertak i högblank lackering  -

A110 A110 GT A110 S

INTERIÖR DESIGN

Svarta säkerhetsbälten

Orangea säkerhetsbälten - -

Innertak med mikrofiberklädsel -

Innertak med svart tyg

Dinamicapaket: Microfikberklädsel på ratt,  
kupétak, mittkonsol och instrumentpanel -

Flaggemblem i orange och kolfiber  
på dörrpaneler - -

Flaggemblem med franska flaggan  
på dörrpaneler

Interiör klädd i svart läder -

Interiör klädd i brunt läder - -

Dekorinlägg i högblankt lackerad kolfiber - -

Dekorinlägg i matt lackerad kolfiber -  

Alpine logotyp på ratten i blått

Alpine logotyp på ratten i svart

Växelpaddlar i aluminium monterade  
på rattkolumnen

Sportpedaler i aluminium

Standardpedaler -

Förarfotstöd i aluminium

Passagerarfotstöd i aluminium -

Tröskelister i rostfritt stål

Belysta tröskelister i rostfritt stål

Sabelt® Sport skalstolar  
(läder/mikrofiber-klädsel) -

Sabelt® Racing skalstolar (mikrofiber-klädsel) - -

Sabelt® Komfortstolar, justerbera i sex led 
(läderklädsel)

- -

STANDARDUTRUSTNING & TILLVAL

 Standard /  Tillval / - Ej tillgängligt
(1) Endast i kombination med högprestanda Brembo® sportbromssystem.
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Android Auto™ är ett skyddat varumärke från Google Inc.
Apple CarPlay™ är ett skyddat varumärke från Apple Inc.

 Standard /  Tillval / - Ej tillgängligt
* Ej i kombination med Racing skalstolar
** Endast i kombination med “Komfortpaketet”.

A110 A110 GT A110 S

Alpine-blåa dekorsömmar *

Gråa dekorsömmar

Orangea dekorsömmar - -

Golvmattor med Alpine-logotyp

Läderklädd ratt -

Ratt klädd i läder och Dinamicatyg - -

ATELIER ALPINE - PERSONIFIERING

Brembo® bromsok lackerade i:  
ljusgrått, guld, rött, gult

18-tums "GT Race" lättmetallfälgar i:  
högblankt vitt, högblankt svart, guld - -

18-tums "Légende" lättmetallfälgar i:  
högblankt vitt, högblankt svart, guld - -

18-tums "Sérac" lättmetallfälgar i:  
högblankt vitt, högblankt svart, guld -

Heritage-lackering: 22 nya lackfärger ur  
Alpines historiska arkiv

Tvåtonslackering: Orange "Feu" lackering med 
kontrasterande tak i svart "Profond" - -

KOMFORT & MULTIMEDIA A110 A110 GT A110 S

KOMFORT

Nyckellöst startsystem

Automatisk klimatanläggning

100 liter bagageutrymme bak

96 liter bagageutrymme fram

AquaBlade® vindrutetorkare med integrerat 
spolarmunstycke

Eluppvärmd bakruta -

Elfönsterhissar med impulsfunktion

A110 A110 GT A110 S

Lastpaket; slutet förvaringsfack mellan sätena 
med lastnät bakom passagerarstolen

Backspegelpaket: Elinfällbara backspeglar  
m. automatiskt avbländbar innerbackspegel

Ratt justerbar i höjd och djup

Manuellt avbländbar backspegel

Elstyrda, uppvärmda, asfäriska  
ytterbackspeglar
Eluppvärmda Sabelt® Komfortstolar,  
justerbera i sex led ** -

Komfortpaket: Sabelt® Komfortstolar, juster-
bera i sex led, 18-tums ”Sérac” lättmetallfälgar 
i svart med polerad framsida, sportpedaler i 
aluminium. Parkeringsradar fram, bak inklusive 
backkamera och Focal® ljudsystem

- -

MULTIMEDIA

Alpine telemetrisystem

Två USB-portar

Standardljudsystem - -

Focal® ljudsystem

Focal® premiumljudsystem -

Alpine multimediasystem med 7” pekskärm; 
navigation, AndroidAutoTM och Apple CarplayTM, 
Bluetooth®-anslutning, uppkopplade datatjänster, 
USB- och AUX-uttag

NYBILSGARANTI A110 A110 GT A110 S

Tre år/100 000 km (obegränsad körsträcka 
de två första åren, därefter ett tredje år där 
bilens totala körsträcka inte får komma att 
överstiga 100 000 km)

STANDARDUTRUSTNING & TILLVAL
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ALPINE A110 
ETT UTTRYCK FÖR DIN PERSONLIGHET.

Atelier Alpine personifieringsprogrammet låter dig skapa en A110 lika 
individuell som du. Välj bland 22 nytolkningar av historiska Alpine-lackeringar. 
Du kan även välja bland ett antal olika lackeringar av bromsoken för att  
matcha karossen.

Kronan på verket sätter du genom att välja någon av de många fälgdesignerna.

Alpine A110 erbjuder en unik 
körupplevelse. Tack vare Atelier Alpine 
kan du även göra det till en unik och 
personlig visuell upplevelse.

ATELIER ALPINE
PERSONIFIERINGSPROGRAM



Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller som används före lansering och prototyper. 
Inom ramen för företagets ständiga strävan att förbättra produkterna förbehåller Alpine sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och gestaltas här. 
Dessa ändringar meddelas till Alpines återförsäljare så snabbt som möjligt. Versionerna kan variera mellan olika försäljningsländer och det kan hända att all utrustning inte finns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). 
Kontakta din lokala Alpine-återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta dokument avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel. 
Med ensamrätt. Reproducering, oavsett form eller medel, av hela eller delar av denna publikation är inte tillåten utan föregående skriftligt godkännande från Alpine 11/2021.
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