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Niti slučajno! Na tej fotografiji 
in z malo domišljije morda že, 

sicer pa prav nasprotno.Prijazna.

I Alfa Romeo MiTo 1.4 T-Jet 16v (114 kW) Distinctive

 Alfe, ki bi tako prijazno 'gledala', že nekaj 
časa ni v ponudbi. Ne omenjajte tule podobnosti 
z 8C, ki sicer drži, a MiTo gleda prijazno. Morda 
celo malce preveč; strokovnjak za hitre 'prede-
lave' z nalepkami je takoj predlagal črn vstavek 
na vrhu žarometov, ki bi 'priprl veko'. Nekako v 
slogu Alfe 159.

Bi res morala gledati jezno? Kdo ve, naj čas 
pokaže svoje, zagotovo pa drži, da skuša biti 
podobna Alfinemu hitu 8C Competizione, 
čeprav gre za povsem drugačna karoserijska kon-
cepta. A poglejte: (kot rečeno) 'oči', vrata brez 

okenskih okvirjev in dvigajoča se bočna črta ter 
majhno trikotno okence nad njo (tisto za vrati), 
ki je tako majhno, da je verjetno najmanjše med 
vsemi trivratnimi avtomobili tega sveta.

Tudi s tole Alfo ni nič drugače kot z drugimi 
Alfami: za njo se ozre več ljudi kot za drugimi 
tako velikimi avtomobili, predvsem mladi in sre-
dnje mladi, dekleta in fantje, damice in gospodi-
či. S tega zornega kota je opravila izpit, čeprav bi 
si v teoriji njeno podobo predstavljali drugače.

Ko so pri Alfa Romeu nazadnje sestopili v za 
stopnico nižji avtomobilski razred, so se pošteno 

opekli: Alfasud, 1972. Danes je po 'generalskem' 
pregovoru to povsem logično in zdi se, da so 
se tokrat v Milanu (no, v Torinu) zadeve lotili 
modreje in bolj premišljeno. Precej po vzoru (ali 
bolje: v slogu) današnjega avtomobilskega sveta, 
ki je postal neverjetno majhen. MiTo je Alfa, ki 
se sicer s tehniko v osnovi naslanja na Punta, a 
na tak način, da noben, še tako drag Punto niko-
li ne bo MiTo – in obratno.

Zagotovo je videz tisti, ki bo pošteno ločeval 
oba, če pa pogledate v notranjost, sta poleg 
videza opazni še dve razliki: v izbiri materialov 

in v kakovosti zasnove in izdelave. Druga bolj, 
tretja malo manj, vse skupaj pa se seštejejo v 
dobro zaznavno splošno razliko med avtomo-
biloma. Tisti, ki reče, da je MiTo le preobleče-
ni Punto, kotali buče.

Morda ste opazili: Alfa je potihoma s ceni-
kov zbrisala (sicer za razred večjo) Alfo 147, 
tako da je od tod dalje primerjava nesmiselna; 
če bi bila še na prodaj, bi se lahko vprašali: 
147 ali MiTo? Tako pa ostaja le možnost aka-
demske debate. Če sedete na enega od pred-
njih sedežev, je MiTo lepši, zrelejši, kakovo-
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Sedanji lastniki Alf 147, 
ki se morda spogledujejo z 
novim MiTom, bodo zago-
tovo preverili tudi prtljažnik. 
Ja, v osnovi je sicer majhen, a 
zelo pravilne oblike, zaradi česar ga je mogo-
če zlahka povsem napolniti. Je pa zelo globok 
(od tod tudi visok nakladalni rob!), in ko ga 
(po želji tretjinsko) podaljšate, nastane pribli-
žno pet centimetrov visoka stopnica na mestu 
podaljšanja. To, da zapiranju vrat služi (le en) 
trakec, pa že malce spomni na Alfasuda ...

Bivanje v MiTu pa ni tako neugodno, kot se 
je (do tule) morda bralo. Na prednjih sedežih 
se (z izjemo naprej pomaknjenih vzglavnikov, 
kar moti le redko koga) zelo dobro sedi, 
delno tudi zaradi dobrega bočnega oprijema, 

komande za upravljanje so ergonomsko 
postavljene, gumbi imajo dobro mehaniko in 
upravljanje je lahkotno. K temu precej pripo-
more sistem DNA (Dynamic, Normal, All 
weather, dinamičen, normalen in zimski pro-
gram): v normalnem programu je odzivnost 
stopalke plina nežna, volan prijetno (močno) 
servoojačen (od tod lahkotno krmiljenje) in 
sistem ESP je v polni pripravljenosti na nelju-
be dogodke. Vidljivost naokrog je zelo dobra, 
tudi v slabem vremenu, ko zadnji brisalnik 
obriše zelo velik del šipe, kar je prej izjema 

kot pravilo. Na kratko: v takšnem primeru je 
MiTo lahkotno vodljiv avtomobil.

Sistem DNA zasluži nekaj več razlage. 
Povzet je po Ferrarijevem sistemu (gumb 
na njegovem volanskem obroču), le da je tu 
prirejen drugemu krogu voznikov in načinu 
vožnje. V dinamičnem položaju je razlika 
v primerjavi z normalno nastavitvijo dobro 
opazna: volan postane bolj tog (a morda še 
vedno premalo, ker je za prave športne občut-
ke premalo poveden), odziv stopalke plina 
je več kot le športen (hipen odziv motorja!) 
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stnejši in najmanj podobno prostoren kot 147; 
podobno velja zadaj, a le do prostornosti: 
MiTo je zadaj z merami skop – še posebej s 
kratkim sedalnim delom in z višino nad njim. 
Še v svojem razredu je na spodnjem delu 
lestvice, a ker hoče biti po svojem poslanstvu 
tudi malce kupeja, je to logična posledica.

Kdor vstopi v takšnega MiTa, kot je bil 
testni, z roko takoj seže na armaturno ploščo. 
Lep vzorec površine, zanimivo 'brušen' in v 
temnordeči barvi (ponovi pa se tudi na vra-
tnih oblogah), takoj pritegne blazinice prstov, 
da ga otipajo. Preostali, manjši del armaturne 
plošče je črn, črni ob robu in rdeče-črni v sre-
dini pa so tudi sedeži. Lepo. Ampak poglejte 
zdaj gumbe: klimatski del (do neke mere in 
v primerjavi z zgoraj opisanim tudi avdiodel) 
je povsem neizviren, pust. Učinkovit, a nič 
posebnega. Zakaj?

Na seznamu je nekaj stalnih postavk, ki jih 
pri italijanskih avtomobilih najbrž ne boste 
nikoli našli, pa ne bi bilo slabo, če bi jih. 
Zakaj, recimo, je treba odpirati pokrovček za 
gorivo v tesnem prostoru s ključem? Zakaj v 
avtomobilu ni učinkovitih mest za pločevin-
ke? Zakaj znotraj ni učinkovitih in uporabnih 
predalov in površin? Zakaj na uro lahko vidi 
le voznik, pa še to le, če je zunanja osvetlitev 
ugodna?

MiTo ima sicer kljub dinamičnemu, špor-
tnemu oblikovanju veliki (in dobri) zunanji 
ogledali in (končno!) gumb na zadnjih vratih 
za odpiranje, nima pa ročice na stropu pri 
sovozniku. Kaj pa v ovinkih? MiTo ima tudi 
pičlo osvetlitev notranjosti (na zadnji klopi 
sploh nič) in izjemno trd odmik prednjega 
sedeža naprej, ko želite seči na zadnjo klop. 
MiTo ima lep volanski obroč, ki je dobro 
oprijemljiv, a s preveč izbočenim srednjim 
delom, tako da se vanj mimogrede zatakne 
rokav. Nevarno! In tisti, ki sedijo tako, da se 
povsem naslonijo na naslonjalo, bodo zaradi 
siljenja glave naprej navzdol iz MiTa odhajali 
nezadovoljni.
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I Alfa Romeo MiTo 1.4 T-Jet 16v (114 kW) Distinctive

Mitja Reven

 Vzemite rdečo, saj je prava barva, ki 
poudari vsak centimeter, za katerega so 
se trudili oblikovalci. In ne kupite je, če se 
hočete skozi mestno gnečo prebijati neopa-
ženi. Tale MiTo preveč izstopa iz množice, 
da bi ga razglasili za enega izmed mnogih. 
Še Fiata 500 in Minija zasenči. Edino vpra-
šanje, ki si ga zastavljam, je, ali bodo kupci 
pripravljeni retru obrniti hrbet. 

Iz oči v oči

 “Kdor vstopi v takšnega MiTa, kot je bil testni, 
z roko takoj seže na armaturno ploščo.” 

ar ga je mogo- komande za upravljanje so ergonomsko



in ESP se vklaplja pozneje. V kombinaciji 
z odličnim motorjem postane MiTo v tem 
primeru (bolj) športen avtomobil, čeprav je 
treba športnost tule vzeti z nekaj zadržka: 
če sta športna (šele) Clio RS in Mini JCW, 
potem (takšen) MiTo ni športen. Če pomeni 
športen avtomobil takrat, ko je ESP izklopljiv, 
potem MiTo ni športen. A neizklopljiv ESP 
imajo tudi drugi bolj nabrušeni avtomobili, 
res pa je, da marsikateri pusti izklopiti vsaj 
sistem ASR. Vsaj za sneg ...

Vsekakor pa je DNA glavni del zgodbe o 
tem, kako drugačen je MiTo od Punta. Hja, 
tudi Volkswagni nimajo sistema Audi Drive 
Select ... No, in če se navadite na način vožnje, 
ki ga narekuje aktivni ESP, potem se ni težko 
navduševati nad neposrednim volanom (le 2,6 
zavrtljaja!), nad odlično lego na cesti (tudi P 
Zero Nero precej pomagajo), nad natančnimi, 
zelo povednimi in na željo hitrimi gibi prestav-
ne ročice (ki bi lahko bila tudi malenkost nižje 
nameščena) in nad zmogljivostmi motorja.

Ko je DNA v položaju dinamike, lahko 
na potovalnem računalniku spremljate tudi 

grafični prikaz tlaka v turbini, katerega 
črtice se v skrajnem primeru napolnijo 
tudi do konca (je pa prikaz žal brez-
dimenzijski), to pa pomeni, da takrat 
motor v MiTu že dobro potiska potnike v 
sedeže in da takrat vzponi sploh niso več 
tako strmi, kot ste doslej mislili. V suhem 
in v mokrem gre MiTo igrivo po začrtani 
poti. Plin, zavore, volan, ročica menjalnika – z 
nekaj znanja je hitro menjavanje ritma lahko 
lepa izkušnja. MiTo se lepo pelje v kratkih 
ovinkih, a tudi na dolgih, hitrih ne kaže 
znakov nemirnosti, saj je nadzor lahkoten do 
največjih hitrosti. Le samodejne varnostne 
utripalke se občutno prezgodaj vklopijo pri 
zaviranju – le kaj si misli voznik zadaj?

Motor že pri 1.700 vrtljajih v minuti v peti 
prestavi (merilnik hitrosti kaže 60) in pri 
nežno dodanem plinu lepo potegne, potem 
pa se zvezno in z lahkoto zavrti do 6.000 
vrtljajev v minuti. Od tu do rdečega polja 500 
vrtljajev više je tipičen 'turbo': zavrti se, a brez 
posebnega veselja pa tudi brez potrebe, saj po 
prestavljanju v prestavo više pade v področje 

velikega navora. S tako širokim področjem 
dobrih zmogljivosti zlahka ustreže vsem nači-
nom vožnje, od lagodne do športne. In vsem 
enako dobro.

Porabiti zna tudi zmerno malo goriva. 
Potovalni računalnik pravi, da v šesti prestavi 
pri 3.200 vrtljajih (130 kilometrov na uro) 
porabi 8,3, pri 4.200 (160) pa 11,7 litra ben-
cina na 100 kilometrov. Vožnja s stalno hitro-
stjo je lahko varčna, ker pa je turbo, bo motor 
precej požrešen pri (hitrih) pospeševanjih. 
Težka noga lahko porabi tudi 15 litrov na 100 
kilometrov.

Tale nežno gledajoča Alfica se lahko ob 
drznem vozniku (in sploh če je v črni barvi) 
res za trenutek zdi kot Darth Vader. A še zda-
leč ni takšna. Njen značaj je prenežen, da bi 
si zaslužila takšno asociacijo. 
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NAŠE MERITVE
T = 10 °C / p = 998 mbar / rel. vl. = 58 % / Stanje kilometrskega števca: 
3.429 km / Gume: Pirelli P Zero Nero 215/40/R18 W

Vozne lastnosti
Pospeški s
0–100 km/h: 8,6
402 m z mesta: 16,3
 (142 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV./V.): 6,3/9,0
80-120 km/h (V./VI.): 7,7/10,3

Največja hitrost 215 km/h
 (VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  9,2
največje povprečje 15,1
skupno testno povprečje 12,2

Trušč v notranjosti  dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 60 58 57 57
90 km/h 68 62 61 60
130 km/h  68 67 66
Prosti tek  36

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 65,2
od 100 km/h: 36,2
 (AM meja 40 m)

Napake med testom
pokanje voznikovega sedeža

UŽITEK V VOŽNJI:

        
Prav prijetno jo je voziti, lahko je tudi zelo hitra, 
a če jo vzamemo kot športni avtomobil, ji precej 
zmanjka do petega smeška.

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini – kolenska var-
nostna blazina za voznika – pritrdišča ISOFIX – ABS – ESP – servo volan – samodejna klimatska naprava – električni 
pomik šip spredaj – električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali – deliva zadnja klop – radio s CD-predvajalnikom, 
MP3-predvajalnikom – daljinsko upravljanje osrednje ključavnice – po višini in globini nastavljiv volanski obroč – po 
višini nastavljiva prednja sedeža – potovalni računalnik.

Garancija:
2 leta splošne in mobilne garancije, 3 leta garancije 
na lak, 8 let garancije za prerjavenje.

Predvideni redni servisi:
Servisni interval na 30.000 km.

redni servisi, delo, material:    694
gorivo    11.419
gume (1):         2.238
izguba vrednosti po 5 letih:      14.045
obvezno zavarovanje (2):          3.315

kasko zavarovanje (2):    2.815

Skupaj:  34.526 
Strošek za prevoženi km:   0,35 EUR/km

(1) - upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:

Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbobencinski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 72 × 84 mm 
– gibna prostornina 1.368 cm³ – kompresija 10,8 : 1 –  največja moč 114 kW (155 KM) pri 5.500/min – srednja 
hitrost bata pri največji moči 15,4 m/s – specifična moč 83,3 kW/l (113,3 KM/l) – največji navor 230 Nm pri 
3.000/min – 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj – turbinski polnilnik na izpušne pline 
– hladilnik polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 6-stopenjski ročni menjalnik 
– prestavna razmerja I. 3,81; II. 2,16; III. 1,48; IV. 1,07; V. 0,88; VI. 0,74; – diferencial 4,176 – platišča 8J × 18 – 
gume 215/40 R 18 W,  kotalni obseg 1,90 m. Voz in obese: kombilimuzina – 3 vrata, 5 sedeži – samono-
sna karoserija – spredaj posamični obesi, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, stabilizator –  zadaj večvodilna 
prema, vzdolžna vodila, vzmeti, teleskopski blažilniki – zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, 
ABS, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, hidravlični servo, 2,6 
zasuki med skrajnima točkama. Mase: prazno vozilo 1.220 kg – dovoljena skupna masa 1.705 kg – dovoljena 
masa prikolice z zavoro: 500 kg, brez zavore: 400 kg – dovoljena obremenitev strehe: 75 kg.  Zmogljivosti 
(tovarna): največja hitrost 215 km/h – pospešek 0–100 km/h 8,0 s – poraba goriva (ECE) 8,5/5,3/6,5 l/100 km. 

Zu na nje me re: širina vozila 1.720 mm – kolotek spredaj 1.477 mm – zadaj 1.483 mm – rajdni krog 11 m. 
No tra nje me re: širina spredaj 1.440 mm, zadaj 1.380 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 480 mm, 
zadnji sedež 390 mm – premer volanskega obroča 380 mm – posoda za gorivo 45 l.

Me re:

1.4
46

4.063
2.511

920–1.000

1.590

560–790820–1.030

900

270–950 l

vse me re so v mm

Pros to rni na prt ljaž ni ka, iz mer je na z AM stan dard nim kom ple tom 5 kov čkov Sam so ni te 
(skup no 278,5 l): 
5 sedežev: 1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 
1 x kovček (68,5 l)

Tehnični podatki I Alfa Romeo MiTo 1.4 T-Jet 16v (114 kW) Distinctive

CENA: (Avto Triglav, d. o. o.)
1.4 T-Jet (114 kW) Progression:  
 18.790 EUR
1.4 T-Jet (114 kW) Distinctive: 
 19.690 EUR
Testno vozilo: 23.934 EUR

Moč: 114 kW (155 KM) 
Pospešek: 8,6 s
Največja hitrost: 215 km/h
Povpr. poraba: 12,2 l/100 km

Hvalimo in grajamo

Koliko stane v EUR
DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Radio s CD-predvajalnikom  550
Blue&Me 400
Kovinksa barva 400
Obvezna oprema 35
Paket Sport 2 500
Biksenonski žarometi 790
Bose zvočni sistem 650
Zimski paket 80
Tepihi 40
Naprava za pranje žarometov 140
Športne stopalke 100
Športno oblazinjenje 90
Večopravilni volanski obroč 250
Rdeče zavorne čeljusti 200

 videz notranjosti in zunanjosti
 motor: zmogljivosti, odzivnost
 menjalnik: pretikanje, prestavna razmerja
 vodljivost
 lega na cesti
 sistem DNA
 pravilna oblika prtljažnika
 zadnji brisalnik
 zunanji ogledali

 nevarno izbočen volanski obroč
 preveč naprej pomaknjena vzglavnika
 prostornost na zadnji klopi
 trd odmik sedeža nazaj
 odpiranje pokrovčka za dolivanje goriva
 prehiter vklop varnostnih utripalk pri zaviranju
 vidljivost na uro
 notranja osvetlitev
 velikost prtljažnika
 slabi predalčki in odlagalna mesta
 neizklopljiva ASR in ESP

MODEL

motor (zasno va)
gibna pros to rni na (cm3)
naj več ja moč (kW/KM pri 1/min)
naj več ji navor (Nm pri 1/min)
dol ži na × širi na × viši na (mm)
naj več ja hitrost (km/h)
pospe šek 0–100 km/h (s)
pora ba gori va po ECE (l/100 km)
cena osnov ne ga mode la (evri)

Tabela konkurence

Alfa Romeo MiTo 1.4 T-Jet 
16v (114 kW) Progression
4-valjni – vrstni
1.368
114/155 pri 5.500
230 pri 3.000
4.063 × 1.720 × 1.446
215
8,0
8,5/5,3/6,5 
18.790

Mini Cooper S

4-valjni – vrstni
1.598
128/175 pri 5.500
240 pri 1.600
3.714 × 1.683 × 1.407
225
7,1
7,9/5,2/6,2 
23.300

Peugeot 207 
1.6 16v THP GT
4-valjni – vrstni
1.598
110/150 pri 5.800
240 pri 1.400
4.030 × 1.748 × 1.472
210
8,1
9,3/5,6/7,0 
18.830
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Ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (125)

Motor, pogon, podvozje (65)

Vozne lastnosti (70)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (65)

Skupaj
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Njen nedolžen pogled je zelo netipičen za Alfa Romea. Premalo agresivna.

OCE NA 1 2 3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

Zelo prostorna spredaj, zelo tesna zadaj. Dobra ergonomija in klimatski del. Neuporabni 
predali.

Odlična motor in menjalnik, zelo dobri volan, pogon in podvozje.
Zelo prijetna v vožnji, a v splošnem z dobrimi voznimi lastnostmi tudi v športnem 
pogledu.

Turbomotor ne pušča dvomov: pospešuje zelo dobro, odlična prožnost.

Nevaren volanski obroč, nekaj mrtvih kotov in ne najboljša prednja brisalnika.

Požrešna pri priganjanju in dokaj visoka osnovna cena.

Če bi imela manj (preštevilnih) ‘malenkosti’, ki so značilne za italijanske izdelke, bi lahko 
nevarno posegla v vrh. Tako pa še vedno stavi na bolj ali manj zaprisežene alfiste.

velikega navora. S tako širokim področjem


