
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alfa Romeo Giulietta – modelno leto 2014 
 

 Novi motor 2.0 JTDm 16v s 110 kW (150 KM) in 380 Nm 

 Novi infotelematski sistem Uconnect® s 5-palčnim zaslonom na dotik in Uconnect® 
s 6,5-palčnim zaslonom na dotik in navigacijskim sistemom 

 Nova prednja maska, kromirane obrobe meglenk in nova platišča R16, R17 in R18 

 Nove barve kovinske karoserije: bela Lunare, modra Anodizzato in rjava Bronzo 

 Novi telo ovijajoči sedeži z novim oblazinjenjem, novi volanski obroči, nova obloga 
armaturne plošče in vrat ter nov videz kljuk na vratih 

 Novi odlagalni predali in nov prtljažni prostor 

 

Giulietta se umešča v tradicijo najboljših vozil znamke Alfa Romeo. Nasledila je njihove 
dinamične zmogljivosti, ne da bi jih kakorkoli okrnila na račun primernosti za vsakdanjo 
uporabo ali udobja. Skrivnost teh zmogljivosti je neprestan tehnološki razvoj, ki je vrhunec 
svoje izraznosti dosegel prav v Giulietti. Nova Alfa Romeo Giulietta modelno leto 2014 med 
drugim prinaša prenovljen slog, nove motorje in več tehnoloških vsebin. 

 

Novi motor 2.0 JTDm 16v s 110 kW (150 KM) 

Z modelnim letom 2014 se prvič predstavi novi motor 2.0 JTDm 16v s 110 kW (150 KM), 
opremljen s sistemom vbrizga goriva Multijet nove generacije. Ta omogoča optimiziranje 
izgorevanja v motorju v vseh pogojih delovanja, s tem pa zagotavlja nižjo porabo goriva in 
hkrati tudi manj izpustov v ozračje. 

Uporaba turbinskega polnilnika majhnih dimenzij omogoča agregatu, da že pri nizkem 
številu motornih vrtljajev razvije najvišji navor v svoji kategoriji (380 Nm pri 1.750 vrt/min), kar 
ima za posledico izredno prožno vožnjo. Pa to ni vse. Alfa Romeo Giulietta modelnega leta 
2014, ki jo poganja ta motor, se ponaša z odličnimi zmogljivostmi: doseže najvišjo hitrost 210 
km/h in od 0 do 100 km/h pa pospeši v 8,8 sekunde. Poraba goriva v kombiniranem ciklu  je 
4,2 l/100 km, emisije CO2110 g/km. 

Srce agregata 2.0 JTDm 16v nedvomno predstavlja sistem vbrizgavanja goriva po 
skupnem vodu nove, ki uporablja nove injektorje. Zahvaljujoč uravnoteženemu hidravličnemu 
servoventilu lahko ti injektorji izredno natančno odmerjajo količino plinskega olja, ki se 
vbrizga v izgorevalno komoro, pri čemer je zaporedje vbrizgov izredno hitro in prilagodljivo. 

Novi injektorji, s katerimi je mogoče vršiti do 8 vbrizgov na posamezni cikel, omogočajo 
doseganje vse naprednejših strategij za optimiziranje izgorevanja, kakršna je na primer 
Injection Rate Shaping (IRS). Ta predvideva dva glavna zaporedna vbrizga goriva, ki sta si 
časovno tako blizu, da ustvarita neprekinjen in moduliran profil dovajanja goriva v valje. 
Posledica je izboljšan proces izgorevanja, to pa gre v prid tihemu delovanju in nižjim 
emisijam delcev ter žveplovih oksidov (NOx). Novi sistem vbrizgavanja goriva je tudi bolj 
enostaven in zanesljiv, saj so novi injektorji konstrukcijsko manj zapleteni in imajo za 40% 
manj sestavnih delov. 

 

 

 

 



Avtoradio Uconnect® s 5-palčnim zaslonom na dotik ter avtoradio 
Uconnect® z navigacijsko napravo s 6,5-palčnim zaslonom na dotik  

Nova multimedijska naprava Uconnect®, ki je bila zasnovana z namenom obogatiti 
izkustvo vožnje, je brezhibno integrirana v oblikovni slog avtomobila. Na voljo je v dveh 
različicah in sicer s 5-palčnim zaslonom na dotik ali pa 6,5-palčnim zaslonom na dotik, pri 
čemer slednji vključuje tudi satelitsko navigacijsko napravo. Glasovni ukazi omogočajo 
praktično upravljanje z več viri vsebin, pa tudi z dodatnimi zunanjimi napravami, priključenimi 
na sistem. 

Obe različici sta bili zasnovani v sodelovanju s prvovrstnimi partnerji, kot sta Harman in 
Here Auto za sistem Uconnect® 5’’ ter Continental za Uconnect® 6,5’’: 

Voznik lahko dostopa do vseh glavnih funkcij sistema – od analognega ali morebitnega 
digitalnega radijskega aparata (DAB) pa do vseh glavnih multimedijskih nosilcev, kot so 
multimedijski predvajalnik, iPod, iPhone, pametni telefoni, katere je mogoče preko USB ali 
AUX-in vhoda priključiti na sistem. 

Sestavni del sistema je tudi dovršeni Bluetooth® vmesnik, ki omogoča dostopanje do 
dodatnih funkcionalnosti, kot so upravljanje s telefonskimi klici ali pa (s pomočjo tehnologije 
»text-to-speech«) branje prejetih SMS sporočil. Novost je tudi Audio Streaming, s pomočjo 
katerega je mogoče preko sistema Uconnect® predvajati glasbene datoteke in radijske 
programe neposredno z interneta, s pomočjo svojega pametnega telefona, ki je s sistemom 
povezan preko Bluetooth® povezave. 

Različica sistema Uconnect® Nav s 6,5-palčnim zaslonom na dotik pa uporabniku ponuja 
še satelitsko navigacijo s prikazom pokrajine iz ptičje perspektive ter trirazsežnostno, ki 
voznika korak za korakom vodi do cilja. Funkcija „One Step Voice entry Destination”omogoča 
enostaven vnos ciljnega naslova s pomočjo glasovnega ukaza. To različico sistema 
Uconnect® so izdelali pri družbi Hartman®, ki pripravlja, izdeluje in trži široko paleto avdio in 
infotelematskih izdelkov za avtomobilski trg. Njihovi izdelki so namenjeni tako zasebni kot 
profesionalni uporabi, pri svojem delu pa sodelujejo s 15 vodilnimi znamkami s tega področja, 
kot so AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® in Mark Levinson®. Podjetje, ki ga 
cenijo glasbeni navdušenci vseh generacij, podpira pomembne glasbene ustvarjalce. Danes 
po cestah vozi več kot 25 milijonov avtomobilov, ki so opremljeni z infotelematskimi sistemi in 
avdio napravami Harman®. Novi infotelematski sistem bo za doplačilo na voljo na celotni 
paleti Giuliette modelnega leta 2014. 

 

Zunanjost 

Kovinska „bela Lunare”, modra „Anodizzato” in rjava „Bronzo”: to so tri nove barve, s 
katerimi se še bolj poudarjajo dinamične linije modela, ki je sinteza športnosti in elegance. 
Nova oblika prednje maske in kromirana obroba meglenk sta pomladili videz prednjega dela 
vozila. Ti je tudi izhodiščna točka linij, ki zarisujejo celoten profil vozila, ki združuje iskrivo 
osebnost in izrazito eleganco oblik. V prednje žaromete so integrirane dnevne luči DRL z 
LED tehnologijo, ki predstavljajo tudi element aktivne varnosti. Tudi zadnje luči sestavljajo 
LED diode, ki niso le v funkciji estetike temveč tudi preventivne varnosti. 

Močan poudarek profilu nove Giuliette modelnega leta 2014 dajejo tri nova lita platišča 
R16, R17 in R18. Ker so kljuke na zadnjih vratih skrite, je vozilo od strani videti kot kupe. 
Stranski videz tako še poudarja dinamičnost in tekoč potek oblik. Zaradi gube, ki poteka 
vzdolž stranice, je vozilo videti sloko, napete in na zadnjem delu stekajoče se linije pa še 
poudarjajo klinasto obliko vozila. 

 

 



Notranjost 

Skrb za podrobnosti in visoka kakovost uporabljenih materialov sta izraz popolne 
evolucije italijanskega dizajna. V tem oziru izstopajo nove obloge notranje strani vrat in 
notranje kljuke, pa tudi popolnoma nov osrednji del armaturne plošče. Površina vseh 
elementov je obdelana z lakom, odpornim na praske in usklajena z barvo in materialom 
oblazinjenja. Rezultat je ambient, ki se ponaša z vrhunsko kakovostjo in ki sprejme potnike s 
prijetno in gostoljubno atmosfero. Novosti, ki jih zasledimo tudi pri sedežih in volanu, še 
dodatno poudarjajo občutek kakovosti in udobja v kabini. 

Različici Quadrifoglio Verde so namenili nove športne sedeže, odete v kombinacijo usnja 
in alcantare črne barve. Sedeže krasijo šivi v kontrastni barvi, na naslonjalo pa je v 
oblazinjenje vtisnjen logotip (taki sedeži so na voljo tudi v sklopu paketa QV Sportiva). 

Pri različicama Impression in Progression so sedeži sedaj odeti v tkanino v črni in 
antracitovo sivi barvi, kupcem različice Distinctive pa sta na voljo dve barvni kombinaciji 
oblazinjenja in sicer: tkanina v kombinaciji črne in tobačne barve ali pa v antracitovo sivi barvi. 
Vrh ponudbe predstavlja različica Exclusive, opremljena s sedeži, odetimi v kombinacijo 
usnja in tkanine, ki je lahko v črni in antracitovo sivi ali pa v tobačni in antracitovo sivi barvi. 
Za doplačilo je na voljo oblazinjenje, ki je v celoti iz žlahtnega usnja v rdeči, rjavi ali črni barvi. 

Novo podobo ima tudi športno oblikovani volan, ki v svojem osrednjem delu povzema 
obliko prednje maske Alfa Romeo. Volan ima sedaj aluminijast vstavek in je odet v usnje 
visoke kakovosti, ki ga krasijo šivi v črni, beli ali rdeči barvi – odvisno od notranjosti in nivoja 
opreme. Izdelan je iz posebne pene, ki zagotavlja čvrst in takojšen oprijem. Prenovi se ni 
izognil niti prtljažni prostor, ki ima sedaj po celotni površini notranjosti (dno, stranice in hrbtna 
stran naslonjala zadnje klopi) posebno prevleko črne barve. Novosti v kabini nove Alfe 
Romeo Giuliette modelnega leta 2014 zaokrožujejo odlagalni predal levo od volana ter 
predal v zgornji polovici armaturne plošče. USB vhod je odslej poleg selektorja D.N.A., kar 
omogoča lažjo in hitrejšo uporabo. 

 

Užitek v vožnji 

Giulietta se umešča v tradicijo najboljših vozil znamke Alfa Romeo. Nasledila je njihove 
dinamične zmogljivosti, ne da bi jih kakorkoli okrnila na račun primernosti za vsakdanjo 
uporabo ali udobja. Skrivnost teh zmogljivosti je neprestan tehnološki razvoj, ki je vrhunec 
svoje izraznosti dosegel prav v Giulietti. Dokaz za to je »kompaktna« zgradba, izdelana iz 
materialov visoke stopnje odpornosti, ki so omogočili znižati težo ogrodja, pa aktivni volan 
Dual Pinion ter dovršena zasnova obes (spredaj McPherson, zadaj pa evolucija sistema 
Multilink). 

Pa to ni vse. Užitek v vožnji in udobje se po zaslugi selektorja Alfa D.N.A. prilagajajo 
zahtevam vsakega posameznega uporabnika. Gre za napravo, ki obnašanje vozila prilagodi 
trenutnim zahtevam uporabnika glede na njegov slog vožnje ali različne pogoje na cesti. 
Nova zgradba Alfe Romeo Giuliette je namreč zasnovana s ciljem medsebojno povezati in v 
največji možni meri izkoristiti različne sisteme vozila ter na ta način poudariti lastnosti vsake 
izmed treh različnih nastavitev (Dynamic, Natural in All Weather), ki jih omogoča selektor 
Alfa D.N.A.. Sistem, s katero so serijsko opremljene vse različice tega modela, omogoča 
spreminjati parametre delovanja motorja, menjalnika, krmilnega mehanizma, elektronskega 
diferenciala Q2, pa tudi logiko delovanja sistema VDC. 

 

 

 

 



Udobje, bivalnost in boljša zvočna izolacija 

Visoka kakovost izdelave v vseh pogledih za udobje, ki dosega nivo odličnosti. 
Sposobnost blažilnikov, da prestrezajo tresljaje tako v vzdolžni kot v vertikalni smeri, 
zagotavlja visoko stopnjo udobja vožnje. Druge pomembne tehnične izboljšave, kot so 
spremembe na odbijačih, na kolesnih odprtinah, stopalkah in v prtljažnem prostoru, pa 
poskrbijo, da je Giulietta modelnega leta 2014 še bolj tiha in prijetna za vožnjo. 

Dodatna odlika je bivalnost: kakovost materialov, iz katerih je izdelana armaturna plošča 
ter splošna ergonomija notranjosti prispevajo k odlični bivalnosti kabine. Brezkompromisni 
pristop, ki daje prednost kakovosti in uporabnosti je viden tudi pri prtljažnem prostoru. Ker je 
zelo pravilnih oblik, ki ga je mogoče v celoti izkoristiti, po merah (širina med blatnikoma 
znaša 1023 mm, uporabna prostornina pa 350 litrov), pa je povsem primerljiv s tem, kar 
ponujajo glavni tekmeci. 

 

Učinkovitost: najboljše razmerje med zmogljivostmi in porabo ter 
emisijami 

Izjemno učinkovitost Giuliette dokazuje odlično razmerje med zmogljivostmi in porabo 
goriva, ki ga še dodatno izboljšuje samodejni menjalnik z dvojno suho sklopko Alfa TCT 
zadnje generacije. Inovativni menjalnik zagotavlja učinkovitost, udobje vožnje in športni 
občutek, ki so boljši kot pri samodejnih menjalnikih s pretvornikom navora. Vrednosti, ki jih 
dosega nova Alfa Romeo Giulietta modelnega leta 2014 z motorjem 1.4 TB Multiair 16v s 
125 kW (170 KM) v kombinaciji z menjalnikom TCT, predstavljajo absolutno odličnost v tem 
segmentu In so še boljše kot že znanem in odličnem ročnem menjalniku - tako pri 
pospeševanju od 0 do 100 km/h kot glede porabe in izpustov CO2. 

Menjalnik lahko deluje popolnoma samodejno ali pa sekevenčno. Vozniku je za 
sekvenčno prestavljanje na voljo natančna in ergonomsko oblikovana prestavna ročica s 
položajema »up« in »down«, lahko pa se v ta namen odloči tudi za »prestavnih lopatic« na 
volanu. S pomočjo selektorja Alfa D.N.A. je mogoče tudi prilagoditi značaj vozila svojim 
željam in poudariti njene lastnosti - udobje, zmogljivosti, varnost in učinkovitost. 

 

Varnost 

Nova Alfa Romeo Giulietta modelnega leta 2014 je eno izmed najvarnejših vozil svoje 
kategorije. Tistim, ki verjamejo, da morajo zmogljivosti sklepati kompromise z varnostjo, je 
premešala karte. Poleg dinamičnih lastnosti, ki jim ni moč oporekati, je vozilo serijsko 
opremljeno s 6 varnostnimi blazinami, sistemom ESP, tritočkovnimi varnostnimi pasovi z 
dvojnim zategovalnikom, sistemom za preprečevanje poškodb vratu (anti whip-lash) ter tretjo 
linijo obremenitve v prednjem delu karoserije, ki zagotavlja odlično stopnjo zaščite kabine.  

Pa to še ni vse, saj sodi v serijsko opremo še nekaj sistemov, ki so edinstveni v tej 
kategoriji. Prvi je Alfa D.N.A. z elektronskim diferencialom Q2 – sistem, ki omogoča , da se v 
navor prenese na zunanje kolo, s tem pa prepreči, da bi prišlo do podkrmarjenja prednjega 
dela vozila. Na ta način izboljšuje prenos pogonske moči na kolesi, s tem pa varnost in 
vodljivost vozila. Drugi je DTS, sistem, ki s pomočjo impulza na volanu svetuje vozniku 
najustreznejše popravke smeri v primeru skrajnih okoliščin. Tretji sistem, ki ga je potrebno 
izpostaviti, pa je Pre-fill, ki zagotavlja maksimalno odzivnost zaviranja v primeru nevarnosti. 
Vsi ti sistemi, ko so del serijske opreme, se prevajajo v izjemno visoko stopnjo aktivne in 
pasivne varnosti. Že samem ob začetku prodaje je Giulietta dosegla 5 zvezdic na preizkusnih 
trkih upoštevaje najstrožje parametre, ki jih je uvedel EuroNCAP. Osvojila kje 97% točk za 
zaščito odraslih potnikov, kar je predstavlja eno najvišjih ocen v tej kategoriji. 

 



 

Paleta 2014 

Kupcem nove Giuliette modelnega leta 2014 je na voljo 5 nivojev opreme (Impression, 
Progression, Distinctive, Exclusive in Quadrifoglio Verde), ki ponujajo varnost, udobje in 
užitek v vožnji. 

Vse naprave in sistemi, povezani z aktivno in pasivno varnostjo, so del serijske opreme 
na celotni paleti. Različice Impression so serijsko opremljene s 6 varnostnimi blazinami, 
sistemom Alfa D.N.A. (z elektronskim diferencialom Q2 in DST) ter izpopolnjenim sistemom 
ESC (ki vključuje ASR in Hill Holder). Serijsko opremo dopolnjujeta še ročna klimatska 
naprava, tipalo tlaka v pnevmatikah in Uconnect® avtoradio s predvajalnikom zgoščenk in 
zapisov v formatu MP3 s 5-palčnim zaslonom na dotik, sistemom Bluetooth®, USB in AUX 
vhodom. 

Različice Progression predstavljajo idealno izbiro za tiste, ki iščejo več udobja v kabini, 
saj serijski opremi dodajajo električni pomik zadnjih stekel, tempomat Cruise Control, 
meglenki in lita platišča (pet dvojnih krakov) s pnevmatikami 205/55 R16. Različice 
Distinctive temu dodajajo še lita platišča R17, usnjen volan s stikali za upravljanje avtoradia, 
meglenke, samodejno dvopodročno klimatsko napravo s hlajenim predalom v kabini, nove 
sedeže, odete v tkanino visoke kakovosti, prednji komolčni opornik s predalom v notranjosti 
ter elegantno kromirano obrobo stranskih stekel. 

Največ udobja in tehnologije ponujajo različice Exclusive, ki vsemu naštetemu dodajajo 
še oblazinjenje v kombinaciji usnja in tkanine, lita platišča R17, komolčni opornik na zadnji 
klopi, nastavitev prednjih sedežev v ledvenem delu, električno zložljivi zunanji vzvratni 
ogledali, elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo ter tipalo za dež in mrak. 

Vrh ponudbe predstavlja Giulietta 1750 TBi 16v s 177 kW (240 KM) Quadrifoglio Verde. 
Gre za legendarni simbol, poznan z dirkališč vsega sveta. Ta različica je opremljena 
izključno le z najbolj zmogljivim motorjem v paleti in se od ostalih razlikuje po tem, da je 
nastavitev njenega podvozja taka, kakršna ustreza pravemu športnemu avtomobilu. Obuta v 
lita platišča R17 (za doplačilo so na voljo lita platišča R18) zagotavlja užitek v vožnji, ki sodi v 
sam vrh tega segmenta, pri tem pa sta poraba goriva in izpusti presenetljivo okleščena, če 
upoštevamo moč njenega agregata. Gre torej za ponovno interpretacijo legendarne oznake 
»Quadrifoglio Verde« na sodoben način, pri katerem se največji užitek v vožnji spaja z večjo 
pozornostjo do okolja, s tem pa omogoča ozaveščeno in do okolja prijazno športnost. 

 

 

Paketi dodatne opreme 

Style, Visibility, Comfort, Lusso, Premium, Business, Sport in QV Sportiva: številni paketi 
opreme, namenjeni dodatni prilagoditvi svoje Giuliette modelnega leta 2014. Izpostaviti je 
potrebno paket »QV Sportiva«, katerega navdih je legendarna oznaka Quadrifoglio Verde. 
Namenjen je tistim, ki želijo avtomobil, pri katerem so poudarjene zmogljivosti, ima vrhunsko 
tehnološko opremo in se ponaša z izrazito estetsko noto. Paket »QV Sportiva« vsebuje: 
športno znižano nastavitev podvozja, nova lita platišča R18 s pnevmatikami 225/40, stranske 
obrobe pragov, močnejši zavorni sistem Brembo® z rdečimi zavornimi čeljustmi, prednje 
žaromete z zatemnjeno notranjostjo in zatemnjena zadnja stranska stekla. Enako športno 
noto lahko zasledimo tudi v kabini, kjer notranjost v temni barvi vključuje tudi: aluminijaste 
stopalke, usnjen volan z belimi šivi (ti so lahko rdeči, če so sedeži odeti v usnje), zaščito 
notranjega dela praga iz aluminija z logotipom Quadrifoglio Verde in dodatkom iz 
zatemnjenega brušenega aluminija na armaturni plošči, sedeži so lahko v kombinaciji usnja 
in alcantare ali pa v celoti iz naravnega usnja. 

 



Dodatna oprema Mopar®  

Za dodatno presonaliziranje nove Giuliette modelnega leta 2014 so na voljo številni in 
ekskluzivni dodatki, ki so jih v sodelovanju z oblikovalskim centrol Alfa Romeo (Centro Stile 
alfa Romeo) pripravili pri Moparju – odsek Parts&Service ter Customer Care skupin Fiat in 
Chrysler. Tistim, ki želijo poudariti športni značaj nove Giuliette, so na voljo zajetnejši zadnji 
odbijač, stranske obrobe pragov, zadnji spojler iz ogljikovih vlaken, dvojna izpušna cev 
večjega preseka, športne stopalke in osvetljen notranji prag vozila. 

Tisti, ki dajejo več poudarka izrazitemu in izstopajočemu slogu vozila, pa Mopar® ponuja 
elegantna temna lita platišča R18, ali pa »bela« platišča s kraki, ki spominjajo na turbino, 
tepihe »Giulietta« z rdečimi šivi, 5 izvedb prestavne ročice (z videzom ogljikovih vlaken ali pa 
obarvana rdeče »Competizione«, modro »Profondo«, črno »Opaco« in rdeče »Rosso Alfa«), 
ohišja zunanjih vzvratnih ogledal z videzom ogljikovih vlaken, titanovo sive barve ter z 
videzom brušenega ali pa sijajnega kroma. Kolekcijo, namenjeno novi Giulietti modelnega 
leta 2014 dopolnjujejo še kapice ventilčkov z logotipom Alfa Romeo, čep odprtine za 
dolivanje goriva iz aluminija, urejevalnik prostora v prtljažniku, strešni prtljažnik, magnetni 
nosilci smuči in nosilec koles iz aluminija. 

Gre za izdelke, ki so v sozvočju s tehničnimi in slogovnimi značilnostmi novega vozila in 
nudijo najširše možnosti prilagoditve vozila okusu in željam kupca. Pri tem ne gre pozabiti, 
da so izdelki Mopar® edinstveni, saj so bili zasnovani v sodelovanju s strokovnjaki, ki so 
zasnovali vozilo samo. Gre torej za neposredno povezavo, ki zagotavlja, da so ti izdelki za 
naknadno vgradnjo brezhibno integrirani z vozilom, jih odlikuje visoka kakovost in dolga 
življenjska doba. Le tisti namreč, ki resnično pozna vsako najmanjšo podrobnost in 
komponento vozil lahko zares dobro skrbi zanje. Zato originalni nadomestni deli in dodatna 
oprema, ki jih distribuira Mopar®, omogočajo, da se skozi čas ohranijo nespremenjene 
prvotne značilnosti vozila – zanesljivost, udobje in zmogljivosti. 


