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GIULIETTA
SPRINT ➥
Giulietta fejrer 60 års jubilæum i 2014, og det fejrede Alfa Romeo ved at introducere en Sprint-version af den nuværende Giulietta
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å Paris Motorshow
i oktober viste Alfa
Romeo en ny variant
af Giulietta. Den hedder Giulietta Sprint,
og det er dermed første gang, at
betegnelsen Sprint bliver benyttet på
en bil, der ikke er en coupé-udgave
af en berlina-Alfa (Giulietta Sprint,
Giulia Sprint GT, Alfasud Sprint).
Den nye variant kan kendes på de
to store udstødningsrør i den særlige
bagkofanger med ”diffuser-look”,
antracit-grå detaljer udvendigt (kølergitter, spejle, dørhåndtag, ruderammer), 17” fælge med de sædvanlige fem huller, men i en ny variant
samt ”Sprint”-skriften på forskærmene, hvor det grønne firkløver
ellers sidder på QV-versionen.
Indvendigt er der karbon-finish
på instrumentbræt og dørsider, og
sæderne har deres helt eget alcantara-betræk med røde syninger og
Sprint-tekst på nakkestøtterne.
Under motorklappen finder vi
en ny, neddroslet udgave af den
170-hestes 1.4 MultiAir-motor. Nu
yder den 150 hk, men det har kun
nedsat præstationerne en smule.
0-100 km/t klares på 8,2 sek. imod
7,8 sek., og topfarten er 210 km/t
imod 218 km/t. Brændstoføkonomien er forbedret fra 17,5 km/l til
17,9 km/l (EU-norm).
Importøren forventer, at den nye
variant bliver introduceret i Danmark i starten af det nye år. Det ser
ud til at være en harmonisk variant
med en del særlige detaljer (især de
flotte sæder), som Alfisti vil sætte
pris på.

alFa rOMeO MitO JuniOr
Den anden nyhed, som Alfa Romeo
præsenterede i Paris, er MiTo Junior. Også
her tager de en tidligere brugt betegnelse
op igen. Junior har tidligere være brugt til
Bertone-GT og Spider i forbindelse med en
billigere variant med mindre motor og ellers
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næsten samme udstyr og udseende som
”den rigtige”. Betegnelsen Junior har også
været benyttet på nogle Alfasud 1.2 og 1.3
samt på Alfa 145 1.4 og 1.6 T. Spark, hvor de
har haft nogle særlige udstyrsdetaljer fra de
større motorvarianter.

MiTo Junior blev vist i antracitgrå med hvide
fælge og spejle. Motoren var en 1.3 JTDm 85
hk, og det er ikke oplyst i pressematerialet,
om den fås med andre motorer og i andre
farver.
MiTo Junior kommer næppe til Danmark.

al fa rom e o n y e m o d e l l e r

Heel kalender 2015
Igen i år har vi skaffet HEEL’s helt utrolig
fine kalender. Kalenderen er en ”må ha’” for
den kræsne Alfist og er helt sikkert et oplagt
julegaveemne.
Den består af 12 sider med de skønneste
Alfa’er + omslag og billedinfo. Den er trykt
i kunsttryk på særdeles tykt papir og med
spiral samt karton i ryggen med et mål på
475 x 330 mm (altså lidt større end A3).
Normalprisen er 115 kr., men da vi i Alfa
Shop'en har købt 75 stk., er vores pris 95 kr.
Du kan bestille den hos Alfa Shop'en på
klubbens hjemmeside, eller send en mail til
shop@alfaklub.dk. Hvis kalenderen bestilles
efter den 8. december, kan vi desværre ikke
garantere, at den er fremme inden jul.
Alfa Shop'en er ligeledes behjælpelig, hvis
kalenderen skal sendes hemmeligt som
gave. Vi kender alle kneb for, at de kære
medlemmer intet skal opdage.

I interiøret bemærker man de ekstra karbon-detaljer på instrumentbræt og dørsider

Sæderne er super flotte med alcantara og udsnit af stort, præget
Alfa Romeo-logo. Dertil røde stikninger og Sprint-tekst på de
forreste nakkestøtter

Sprint kendes udvendigt på de antracit-grå detaljer (kølergitter, spejle,
dørhåndtag, ruderammer). De klassiske 5-hulsfælge har fået et ”tvist”. De
ser ikke helt ud, som de plejer. Øverst på forskærmen er en ”Sprint”-tekst
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