
k l e u r e n

LUXURY BROWN

BRIGHT WHITE

MINERAL GREY

BLACKBERRY

SILVER

IVORYBLACK

lancia.be

De afbeeldingen en beschrijvingen in deze brochure zijn geheel vrijblijvend. lancia behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving wijzingen 
aan de modellen aan te brengen om constructieve dan wel commerciële redenen. uit milieuoverwegingen is deze brochure gedrukt op ecologisch behandeld papier.

Gedrukt in België 10/2011

prijslijst op 1  oktoBer 2011
Belg ië



Veiligheid
Adaptieve Bi-Xenon verlichting en koplampsproeiers

Dagrijverlichting met leD-techniek

Mistlichten voor- en achteraan

smartbeam grootlichtassistent

Automatische hoogteregeling van de koplampen

Meertraps airbags van de nieuwste generatie

Airbags vooraan

Zij airbags voor- en achteraan

knieairbag

Actieve hoofdsteunen vooraan

Actieve voetgangersbescherming

parksense parkeersensoren voor- en achteraan

parkview™ achteruitrijcamera

ABs

esp - Vehicle Dynamic Control

Hill start Assist

All speed tractie Controle

sentry key startonderbreker

Bandenspanningscontrolesysteem

Binnenuitrustingen
Met leder afgewerkte bekleding

Verwarmde stoelen vooraan

elektrisch verstelbare stoelen vooraan

lederen stuurwiel met audiobediening

lederen versnellingspookknop

luxe Vloermatten, voor- en achteraan

elektrisch bedienbare ruiten voor- en achteraan

sigarettenaansteker vooraan

Verwijderbare asbak

leeslampjes voor- en achteraan

Verlichte bekerhouders vooraan

Verlichte handvaten achteraan

60/40 neerklapbare achterbank

Buitenuitrustingen
Zonwerend glas, licht getint

Buitenspiegels

elektrisch inklapbaar

Verwarmbaar

Met richtingaanwijzers

Automatisch dimmend

18" gepolijste aluminium velgen

twee uitlaateindpijpen in chroom (links en rechts)

Afwerking in chroom

Comfort en functionaliteit
Gelamineerd geluidswerend glas

Automatische 'DualZone' airconditioning

keyless enter 'n Go

Cruise Control

regensensoren

Automatisch dimmende binnenspiegel

Zonnekleppen met make-up spiegels

Audio en telematica
uconnecttouch™ system

AM / FM radio CD / Mp3

8,4" touch screen

276 Watt versterker

6 premium luidsprekers

uconnect™ handsfree communicatie

Bluetooth streaming Audio

Digital Audio Broadcast

AuX Aansluiting

usB-poort

s tA n DA A r D u i t r u s t i n G

MOTOR BRANDSTOF TRANSMiSSie VeRSNelliNgeN excl.BTW BTW incl. 

3.0 V6 Multijet 190 pk Diesel Automatisch 5 36 776,86 € 44 500 €

3.0 V6 Multijet 239 pk Diesel Automatisch 5 38 429,75 € 47 000 €

3.6 V6 pentastar Benzine Automatisch 8 38 429,75 € 47 000 €

MOTOR CiliNDeR- 
iNhOuD FiSCAle PK VeRMOgeN CO2 VeRBRuiK (l/km)

cm3 pk (kW) g/km Gecombineerd stad Buiten de stad

3.0 V6 Multijet 190 pk 3000 15 190 (139,7) 185 / 191* 7,1 / 7,2* 9,5 / 9,6* 5,7 / 5,9*

3.0 V6 Multijet 239 pk 3000 15 239 (175,7) 185 / 191* 7,1 / 7,2* 9,5 / 9,6* 5,7 / 5,9*

3.6 V6 pentastar 3604 18 286 (210,3) 219 / 227* 9,4 / 9,7* 13,9 / 14,3* 6,7 / 7,1*

* Co2 en verbruikswaarden met 20” aluminium velgen

PlATiNuM liNe

rB4
uconnect™ Gps Multimedia system

navigatiesysteem, 8,4” touch screen, AM / FM radio CD / Mp3, 
DVD player, 30 GB harde schijf

CDM Zetelbekleding in nappa leder
CAj Geventileerde zetels vooraan
jpZ Verwarmde zetels achteraan
nHs Verwarmd stuurwiel
sCW stuurwiel afgewerkt met hout & leder
leW Geheugen voor radio / bestuurderszetel en spiegels
leX Automatisch kantelende buitenspiegels bij achteruitrijden
4Cs elektrisch verstelbare pedalen, met geheugen
XGY Verwarmde / gekoelde bekerhouders vooraan
CXB Verlichte bekerhouders achteraan
lBl leD-verlichting voetenruimte vooraan
lBu leD-verlichting voor opbergvakken in de deuren

BTW incl. 21% ZBtW

Totale waarde Platinum line 4 050 € 3 347,11 €

exeCuTiVe liNe

enkel beschikbaar op 3,0 V6 Multijet 239pk & 3,6 V6 pentastar

rB4
uconnecttM Gps Multimedia system

navigatiesysteem, 8,4” touch screen, AM/FM radio CD / Mp3, 
DVD player, 30GB harde schijf

4Hl Alpine sound Group
506 Watt versterker, 9 premium luidsprekers, subwoofer

732 lederen interieur in poltrona Frau
Dashboard afgewerkt in leder

4ZF
safety pack

Forward Collision Warning, Adaptive speed Control, Blind spot 
Detection, Cross path Detection, Buitenspiegels met geheugen

Gepolijste aluminium velgen 20"
CAj Geventileerde zetels vooraan
jpZ Verwarmde zetels achteraan
318 stuurwiel in twee kleuren
sCW stuurwiel afgewerkt met hout & leder
4Bj Buitenafwerkingen in chrome
leW Geheugen voor radio / bestuurderszetel en spiegels
leX Automatisch kantelende buitenspiegels bij achteruitrijden
4Cs elektrisch verstelbare pedalen, met geheugen
XGY Verwarmde/gekoelde bekerhouders vooraan
CXB Verlichte bekerhouders achteraan
lBl leD-verlichting voetenruimte vooraan
lBu leD-verlichting voor opbergvakken in de deuren

BTW incl. 21% ZBtW

Totale waarde executive line 10 800 € 8 925,62 €

u i t r u s t i n G s pA k e t t e n

TheMA BTW  
incl.21% ZBtW

Veiligheid

4ZF

safety pack
Forward Collision Warning, Adaptive speed Control, Adaptive speed Control,  
Blind spot Detection, Cross path Detection, Buitenspiegels met geheugen

(inbegrepen in executive line)

o 2 250 € 1 859,50 €

Buitenuitrustingen
241 Metaalkleur o 1 050 € 867,77 €
802 speciale kleur o 1 050 € 867,77 €
58B exclusieve metaalkleur o 1 250 € 1 033,06 €

lichtmetalen velgen
108 Aluminium velgen 18” - Banden 235/55 r18 s

Wp1 Gepolijste aluminium velgen 20” - Banden 245/45 r20
(inbegrepen in executive line) o 2 250 € 1 859,50 €

Audio en Telematica

4Hl
Alpine sound Group

506 Watt versterker, 9 premium luidsprekers, subwoofer
(inbegrepen in executive line)

o 800 € 661,16 €

Comfort en fuctionaliteit
GWj panoramisch open dak ‘Granluce’ o 1 500 € 1 239,67 €

s = standaard o = optie - = niet beschikbaar
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