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Faceliftet

Giulietta
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Alfa-trekanten er
nu brudt foroven,
så kromkanten
ikke fortsætter
hele vejen rundt

B

egge Alfa Romeo’s hovedmodeller, MiTo og Giulietta,
får et facelift her i efteråret
2013, og de nye omtales som
”MY14”. De nye udgaver
blev præsenteret på biludstillingen IAA
i Frankfurt i september 2013. Den reviderede udgave af MiTo’en er allerede ude
hos forhandlerne, mens vi nok må vente et
par måneder på den reviderede udgave af
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Giulietta.
Ændringerne på Giulietta er lidt mere
omfattende end på MiTo.
Kromranden rundt i Alfa-trekanten på
snuden afbrydes nu øverst på den vandrette
del, så kanten ikke ”går hele vejen rundt”.
Og tågelygterne har fået kromkant.
Der er en række nye fælgdesign at vælge
imellem, og der er også tre nye lakfarver,
Moonlight Pearl, Anodizzato Blue og Bronze.

Indvendigt er instrumentbordet blevet
ændret, og en ny radio med uConnect
infotainment og større touchscreen findes
i midten. Ændringen har også bevirket,
at de fem ”bøjleknapper” er forsvundet.
”Restlageret bruges i 4C”, som PR Manager
Steffen Holm sagde på biludstillingen i
Frankfurt. 4C benytter netop de fem karakteristiske bøjleknapper.
Indvendigt bemærker man også det

n ye m o del l er

I interiøret er kommet
større skærm til radioen,
og det har bevirket, at
de fem bøjleknapper er
forsvundet og erstattet
af feltet med knapper til
venstre for radioen

nye, mere eksklusive rat, ligesom der er
forbedrede sæder. Især sportssæderne i QV
og Sportiva-pakken er blevet endnu bedre.
Derudover er der ændringer i kabinepolstring og bagagerum. En bedre polstring
giver en mere lydsvag kørsel, hvilket også
skyldes ændringer i hjulophængenes bøsninger, så de er mere fleksible.
På motorområdet er der – ligesom med
MiTo – en enkelt af motorerne, der er ble-

vet opgraderet, og det er 2.0 JTDM, som
tidligere havde 140 hk, og den har nu 150
hk, ligesom drejningsmomentet er øget fra
350 Nm til 380 Nm. 170 hk-udgaven har
også 350 Nm, så nu er det 150 hk-udgaven,
der har det største drejningsmoment. 170
hk-udgaven er derfor blevet endnu mindre
relevant end tidligere, da den har været for
dyr – og nu er ”den lille” 2.0 JTDm som
nævnt blevet endnu bedre.

Commonrail-systemet er blevet opdateret, og de taler nu om tredje generation.
Systemet kan give op til otte indsprøjtninger pr. arbejdsslag af cylinderen, og det
bevirker blandt andet, at motoren nu er
certificeret efter Euro5+ norm, og den er
klar til Euro6.
Priser og nøjagtigt tidspunkt for den danske lancering kendes ikke, men mon ikke
priserne er uændrede.
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