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VAŠE MASERATI VŽDY 
NA DOSAH RUKY
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Maserati Connect vám zajistí, že všechno bude probíhat hladce jak ve voze, tak 
mimo něj. Budete moct obsluhovat intuitivně výkonnost, komfort a bezpečnost, 
takže si každou jízdu přeměníte v novou jedinečnou a vzrušující zkušenost.

Být neustále ve spojení se svým vozem znamená dostávat inovativní služby 
a funkce po celou dobu jeho životnosti. Budete průběžně informováni, jak na 
tom vůz je a kde se nachází: budete s ním neustále v kontaktu prostřednictvím 
svého chytrého telefonu či chytrých hodinek nebo přes virtuálního asistenta 
(Alexa či Google Assistant) i z pohodlí svého domova.

Užívejte si navigaci s konektivitou poskytující dopravní zpravodajství v reálném 
čase a aktualizované mapy. Využívejte výhod wi-fi hotspotu (včetně bezplatného 
datového balíčku 3 GB), aktivujte si ve voze Alexu a budete dostávat asistenci 
v mimořádné situaci, při poruše či odcizení vozidla.

Buďte neustále v obraze.

Užijte si hřejivý pocit, že máte vše pod kontrolou, 
kdykoli a kdekoli.



Tisíceré možnosti aplikace Maserati Connect.
OVLÁDAT VŠE, ALE NOVÝM ZPŮSOBEM.
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Prostřednictvím chytrého telefonu, chytrých hodinek či 
přes virtuálního asistenta (Alexa či Google Assistant) máte 
kdykoli snadný a trvalý přímý přístup k vozu a můžete 
sledovat jeho stav i polohu.

Užijte si radost z jízdy a bez bloudění s navigací podle 
nejnovějších map (díky jejich neustálé aktualizaci „over 
the air“). Cestu si můžete naplánovat podle dopravního 
zpravodajství v reálném čase, průběžně aktualizované 
předpovědi počasí a informací o možnostech zaparkování 
v dané destinaci. Díky palubnímu wi-fi hot spotu můžete ve 
vozidle používat až osm tabletů či notebooků. Alexu můžete 
požádat o přehrávání hudby, poslech nejnovějších zpráv, 
zjištění předpovědi počasí, ovládání chytrých zařízení u sebe 
doma a o mnoho dalšího.

Cestování bez starostí: Maserati Connect vám 
pomůže i v případě nouze. Poskytne vám podporu, 
jakmile budete potřebovat pomoct na cestě či při 
odcizení vašeho vozidla.

Hladká konektivita    Bezstarostná jízda Pod stálou ochranou

MASERATI CONNECT NÁVOD PRO ZÁKAZNÍKY
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Prostřednictvím chytrého telefonu, chytrých hodinek či přes 
virtuálního asistenta (Alexa či Google Assistant) máte kdykoli 
snadný a trvalý přímý přístup do vozu a můžete sledovat jeho 
stav i polohu.

Hladká konektivita Stav vozidla na dálku
Aplikace Maserati Connect umožňuje zobrazit následující informace: 
množství paliva, tlak v pneumatikách, počet najetých kilometrů, 
zbývající životnost oleje, zprávu o stavu vozidla (a také kontrolovat 
pohonný agregát, brzdy a zavěšení, olej a provozní kapaliny, 
bezpečnostní systémy a světla). Informace jsou aktualizované k 
poslednímu vypnutí klíčku zapalování.

Ovládání vozidla na dálku
Z aplikace Maserati Connect můžete zamknout a odemknout dveře, 
zablikat světly vozidla, zatroubit klaksonem.

Aktualizace softwaru a funkcí na dálku
Služby a funkce budou průběžně aktualizované na poslední verzi 
po celou dobu životnosti vozidla integrovanou celulární konektivitou 
nebo připojením přes wi-fi.

Upozornění na používání vozidla 
Můžete si nastavit upozornění na jezdění s vozidlem zadáním času, 
rychlosti a zeměpisné lokality. Tato upozornění si naprogramujete a 
uložíte předem, pak je můžete zapínat či vypínat dle potřeby. Jakmile 
zaktivujete určité upozornění a vozidlo naruší nastavená pravidla, 
obdržíte oznámení do svého chytrého telefonu. Zkrácenou volbou 
můžete upravit nastavení pro použití vozidla obslužným personálem 
a vymezit zeměpisnou hranici 2,5 mil okolo jeho působnosti.

Rozší ření na chytré hodinky
Aplikace Maserati Connect pro chytré hodinky umožňuje interakci 
s některými funkcemi vozidla ovládanými na dálku.

Alexa/Google z domova do vozidla
Svůj vůz můžete ovládat z pohodlí domova díky dovednostem 
aplikace Maserati Connect. Hlasovým příkazem můžete své 
Maserati na dálku zamknout/odemknout, zjistit, kolik vám v něm 
zbývá paliva, poslat cíl do navigace ve vozidle (funkce Send&Go) 
a mnoho dalšího.

Některé funkcionality Alexy závisí na chytré technologii vaší domácnosti. 
Amazon, Alexa a všechny další značky jsou ochranné známky společnosti 
Amazon.com, Inc. či jejích poboček.

 
Vyhledávač vozidla
Poloha vozidla se zobrazí na mapě v aplikaci Maserati Connect.
 
Plánování servisu
Když přijde čas naplánovat servis pro vaše Maserati, stačí si vybrat 
oblíbený obchod Maserati (buď z aplikace Global Mobile nebo 
telefonicky) a zarezervovat si schůzku podle časových možností. 
Prodejce vás pak rychle zkontaktuje a potvrdí rezervovaný termín.



MASERATI CONNECT NÁVOD PRO ZÁKAZNÍKY

.4

Aktualizace dopravního zpravodajství v reálném čase
Navigační systém používá dopravní informace aktualizované v 
reálném čase přes cloud pro přesný výpočet času dojezdu do cíle, 
navrhování alternativních tras pro vyhnutí se zácpám a minimalizaci 
času jízdy.

Vyhledávač parkování v reálném čase
Při vyhledávání cíle nebo procházení mapou bude systém ukazovat 
obsazenost krytých parkovišť (červeně/zeleně). Stiskem určitého 
parkoviště se zobrazí překryvné okno se všemi podrobnostmi: 
počet parkovacích míst (celkem/volných), zda se parkoviště plní 
či vyprazdňuje a otevírací/zavírací dobu. 
Pozn.: Ne všechna krytá parkoviště poskytují tyto dynamické 
informace.

Vyhledávač čerpacích stanic s cenami
Vyhledávač čerpacích stanic vám podá informace o poloze čerpací 
stanice a cenu paliva podle druhu paliva. Podle těchto informací si 
můžete srovnat ceny u čerpacích stanic na své trase. 
Pozn.: Ne všechny čerpací stanice poskytují tyto dynamické 
informace.

Prediktivní navigace
Systém si zapamatuje nejčastěji zadávané cíle a trasy. Po dvou až 
třech týdnech učení bude systém při nastartování vozidla umět 
navrhnout cíl podle dne v týdnu a času v daný den. Jakmile vám 
systém cíl navrhne, můžete navigaci spustit jedním stiskem na 
displeji.

Navigace do poslední míle
Pokud zaparkujete dále než jednu míli od konečného cíle, tato 
funkce vám umožní přesunout cíl zadaný do navigace ve vozidle do 
chytrého telefonu, aby vás naváděl na posledním úseku své cesty.

Poslat cíl do vozu 
Aplikace Maserati Connect vám umožní vyhledat a zobrazit na 
mapě místa a zájmové body. Cíle lze odeslat do vozu, přednastaví 
se sepnutím klíčku v zapalování.

Aktualizace map „over the air“
Navigační systém automaticky stáhne (bezplatně) aktualizace map 
pomocí konektivity integrované ve vozidle a zajistí tak, že budete 
používat nejnovější mapy. Aktualizace bude probíhat dílčími/
přírůstkovými kroky podle algoritmu firmy TomTom, takže budete 
ve vaší oblasti jezdit jedině podle aktuálních map.

Navigace Streetview
Zobrazení na úrovni ulice vám může pomoci najít správné místo: 
stačí ji aktivovat z obrazovky navigace a vychutnat si 360stupňovou 
perspektivu kolem hledaného cíle (služba je založena na Google 
Street View).

Vyhledání bodů zájmu
Cíl nebo bod zájmu můžete vyhledat zadáním do jednoho řádku 
(stejně jako u webového prohlížeče). Vyhledávání proběhne v 
rámci on line adresáře, který se průběžně aktualizuje; v případě 
situace bez konektivity proběhne vyhledávání v adresáři uloženém 
ve vozidle.

Informace o počasí
Jakmile zadáte lokalitu, kterou chcete navštívit, zobrazí navigace 
informace o počasí v cíli a na trase.

TIDAL
Ve všech zařízeních můžete používat hudební streamovací službu 
v kvalitě HiFi / Master fungující na entertainmentové platformě 
spravované pouze umělci a využívající bezeztrátovou HiFi kompresi 
díky převratným, vysoce kvalitním technologiím a katalogu s více 
než 60 milióny skladeb včetně speciálního exkluzivního obsahu 
(od spuštění bylo uvolněno přes 500 takových skladeb). TIDAL 
ve voze funguje prostřednictvímzrcadlení smartphonu na hlavní 
jednotce (Carplay, Android Auto).

Připojená navigace

Užijte si radost z jízdy a bez bloudění s navigací podle 
nejnovějších map (díky jejich neustálé bezdrátové aktualizaci 
„over the air). Cestu si můžete naplánovat podle dopravního 
zpravodajství v reálném čase, průběžně aktualizované 
předpovědi počasí a informací o možnostech zaparkování 
v dané destinaci. Díky palubnímu wi-fi hot spotu můžete ve 
vozidle používat až osm tabletů či notebooků. Alexu můžete 
požádat o přehrávání hudby, poslech nejnovějších zpráv, 
zjištění předpovědi počasí, ovládání chytrých zařízení u sebe 
doma a o mnoho dalšího.

Bezstarostná jízda
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Užijte si radost z jízdy a bez bloudění s navigací podle 
nejnovějších map (díky jejich neustálé aktualizaci „over the air“). 
Cestu si můžete naplánovat podle dopravního zpravodajství 
v reálném čase, průběžně aktualizované předpovědi počasí 
a informací o možnostech zaparkování v dané destinaci. Díky 
palubnímu wi-fi hot spotu můžete ve vozidle používat až osm 
tabletů či notebooků. Alexu můžete požádat o přehrávání 
hudby, poslech nejnovějších zpráv, zjištění předpovědi počasí, 
ovládání chytrých zařízení u sebe doma a o mnoho dalšího.

Bezstarostná jízda Palubní wi-fi
Ve voze můžete aktivovat wi-fi hotspot, k němuž lze připojit až osm 
mobilních zařízení. Předplatné této služby můžete sjednat přímo 
s partnerem automobilky Maserati, například přes zákaznický 
webový portál Maserati Connect, ze kterého budete přesměrováni 
na e-shop daného partnera.

Alexa ve vozidle 
Alexu můžete požádat o přehrávání hudby, poslech nejnovějších 
zpráv, zjištění předpovědi počasí, ovládání chytrých zařízení u 
sebe doma a o mnoho dalšího. Alexa žije na cloudu, takže je stále 
chytřejší a všechny její nové dovednosti jsou do vozu dodány 
automaticky. Využívat Alexu ve voze Maserati je tak snadné - stačí 
jeden dotyk a vyslovit příkaz: Alexa okamžitě zareaguje.

Služba wi-fi hotspot musí být ale aktivní  Amazon, Alexa a všechny 
další značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. 
či jejích poboček.

Audiotechnika ve vozidle
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Tísňové volání
Tísňové volání slouží při ohrožení zdraví osob. Dovoláte se 
operátorovi specializovaného operačního střediska nasmlouvaného 
automobilkou Maserati. V případě tísně obdrží operátor přímo 
informace o poloze vozidla a stavu bezpečnostních systémů ve 
vozidle, a pak prověří s řidičem, jakou podporu v tísni je třeba 
poskytnout (lékařskou pomoc, hasiče atd.) Tísňové volání se 
aktivuje manuálně stiskem tlačítka Help na obložení stropního 
svítidla, dotykem ikony „Help Call“ na displeji autorádia nebo 
dotykem ikony „Help Call“ v aplikaci Maserati Connect v menu 
Asistence. Tísňové volání se aktivuje automaticky vybouchnutím 
airbagů nebo při převrácení vozidla.

Zavolání silniční asistence
Při problémech s vozidlem lze povolat silniční asistenci: hovor 
přijme silniční asistence Maserati, jejíž operátor prověří s řidičem, 
jakou pomoc je třeba poskytnout. Tato služba je dostupná, pokud 
máte sjednané krytí silniční asistencí. Silniční asistenci lze aktivovat 
manuálně stiskem ikony „Silniční asistence“ na displeji autorádia (v 
menu Assist call) nebo stiskem ikony „Silniční asistence“ aplikaci 
Maserati Connect (v menu Asistence).

Diagnostika stavu vozidla na dálku
V případě varovného signálu se v aplikaci Maserati Connect 
zobrazí karta s výstrahou o stavu vozidla; klepnutím na kartu 
uvidíte, o jaký typ výstrahy se jedná. Upozornění se vydávají pro 
následující systémy: pohonný agregát, brzdy a zavěšení, olej a 
provozní kapaliny, bezpečnostní systémy. Zprávu o stavu vozidla 
budete dostávat také e-mailem jednou za měsíc. Ve zprávě jsou 
informace o následujících systémech: pohonný agregát, brzdy a 
zavěšení, olej a provozní kapaliny, bezpečnostní systémy.

Upozornění na odcizení vozu
Push oznámení dostanete do svého chytrého telefonu při pokusu o 
zneužití vozidla (odpojení baterie, vypnutí alarmu, aktivace měřiče 
zrychlení).

Lokátor odcizeného vozidla
Po nahlášení odcizení vozidla příslušným orgánům se můžete spojit 
se zabezpečeným operačním střediskem, které bude asistovat 
při hledání vozu. Zabezpečené operační středisko pak může 
lokalizovat vozidlo a koordinovat s policií jeho vrácení. V aplikaci 
Maserati Connect můžete přejít do menu Asistence, najít telefonní 
číslo asistence při odcizení vozidla a zavolat.

Zprávy ve vozidle
Pokud se na obrazovce rádia objeví push oznámení týkající se 
údržby, stavu vozidla (brzdy, olej, pneumatiky, baterie) a dalších 
služeb, budete vyzváni, abyste zavolali na zákaznický servis, kde 
nabídnou příslušnou asistenci.
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Cestování bez starostí: Maserati Connect vám pomůže i 
v případě nouze. Poskytne vám podporu, jakmile budete 
potřebovat pomoct na cestě či při odcizení vašeho vozidla.

Pod stálou ochranou
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DOBA
TRVÁNÍ
SLUŽBY

(1) Zkušební wi-fi zahrnující 3 GB nebo 3 měsíce
(2) Bez napojení na veřejnou infrastrukturu
(3) Jen s aktivní službou silniční asistence
(4) Tři roky jen pro modely M21
(5) 3 měsíce bezplatného předplatného, 
     pro zákazníky, kteří si vyberou volitelný
     zvukový systém Sonus Faber s 21 
     reproduktory, bude doplňkové období 
     12 měsíců

Hladká konektivita
Stav/provoz vozidla na dálku
Vyhledávač vozidla
Upozornění na používání vozidla
Rozšíření na chytré hodinky
Alexa/Google z domova do vozidla
Aktualizace softwaru a funkcí na dálku
Plánování servisu

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

NEDOSTUPNÉ

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

NEDOSTUPNÉ

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

NEDOSTUPNÉ

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

NEDOSTUPNÉ

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

ZA PŘÍPLATEK (1)

ZA PŘÍPLATEK

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

ZA PŘÍPLATEK (1)

ZA PŘÍPLATEK

Bezstarostná jízda
Aktualizace dopravního zpravodajství v reálném čase
Vyhledávač čerpacích stanic v reálném čase / 
Vyhledávač čerpacích stanic s cenami
Informace o počasí
Vyhledání bodů zájmu
Prediktivní navigace
Navigace do poslední míle
Poslat cíl do vozu
Aktualizace map „over the air“
Navigace Street view
TIDAL
Palubní wi-fi
In-car Alexa

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

ZA PŘÍPLATEK (1)

ZA PŘÍPLATEK

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

NEDOSTUPNÉ

TŘI MĚSÍCE

ZA PŘÍPLATEK (1)

ZA PŘÍPLATEK

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY

TŘI ROKY (5)

ZA PŘÍPLATEK (1)

ZA PŘÍPLATEK

Tyto služby jsou aktivovány ve výchozím 

nastavení v zájmu zlepšování

bezpečnosti a kvality.

NEDOSTUPNÉ

STANDARD (3)

STANDARD

STANDARD

STANDARD (4)

JEDEN ROK (4)

NEDOSTUPNÉ

STANDARD (3)

STANDARD

STANDARD

STANDARD (4)

JEDEN ROK (4)

Pod stálou ochranou
Tísňové volání
Zavolání silniční asistence
Diagnostika stavu vozidla na dálku
Zprávy ve vozidle
Upozornění na odcizení vozu
Lokátor odcizeného vozidla

NEDOSTUPNÉ

STANDARD (3)

STANDARD

STANDARD

STANDARD (4)

JEDEN ROK (4)

STANDARD (2)

STANDARD (3)

STANDARD

STANDARD

TŘI ROKY

TŘI ROKY

STANDARD (2)

STANDARD (3)

STANDARD

STANDARD

STANDARD

JEDEN ROK
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K aktivaci služeb Maserati Connect je nutné provést tyto čtyři kroky:

Klikněte na odkaz, který najdete v uvítacím e-mailu Maserati Connect 
nebo v SMS.

Z tohoto odkazu se dostanete na zákaznický webový portál Maserati 
Connect, kde si můžete vytvořit svůj uživatelský účet přidáním nového 
uživatelského jména a hesla, vyplněním formuláře s požadovanými 
osobními údaji, a nakonec přijetím smluvních podmínek (T&C).

Nyní si můžete aplikaci snadno stáhnout naskenováním jednoho
z následujících QR kódů nebo přímo přejít do obchodu s aplikacemi.

Nakonec můžete aplikaci aktivovat pomocí uživatelského jména a 
hesla vytvořeného v kroku 2.

A nyní můžete v plné mí ře využívat všechny úžasné 
možnosti světa Maserati Connect!

Už nemůže být jednodušší.

VÁŠ PROCES 
REGISTRACE

KROK

01

KROK

02

KROK

03

KROK

04
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Máte pochyby nebo další otázky?

Kontaktujte nás a vyžádejte si další informace o konektivitě 
Maserati Connect a její dostupnosti či o registraci/aktivaci 
aplikace a služeb.

Call centrum

Email

Kontaktní
formulář

Evropa
00 800 62737284 (bezplatná linka)

info@maserati.com

maserati.com/international/en/contact-us/ 
contact-us-europe

Jsme tu pro vás.

POTŘEBUJETE 
VÍCE INFORMACÍ?
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