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The Maserati of SUVs
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Síla Přírody
Maserati v minulosti svým modelům dávalo jména podle nejslavnějších
světových větrů. Začalo to v roce 1963 legendárním Mistralem. Pak
přišli Ghibli, Bora a Khamsin. A v roce 2016 se k této tradici připojilo
také Levante. Vítr, který nese jeho jméno, vane přes Středozemní moře
a v mžiku se může změnit z vlídného vánku ve vichřici. SUV Maserati
má podobnou povahu, i když jeho síla zůstává vždy pod dokonalou
kontrolou. V duchu tradice Maserati Grand Touring nemůže nic narušit
váš komfort - ať už je rychlost jakákoli, ať už je vzdálenost jakákoli, nová
cesta začala - s SUV, které nezná žádné hranice.
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SUV Levante ztělesňuje vytrvalý, neohrožený a nekonečně
progresivní charakter Maserati – a je součástí příběhu,
který se začal psát před více než 100 lety. Úsilí Maserati
inovovat a vášeň pro rychlost dovedly značku až k elitnímu
motoristickému sportu. Od té doby všechny modely Maserati
následovaly tento jedinečný přístup, který nabízí výkon zrozený
v závodech s podmanivým italským designem, luxusem a
pohodlím, které očekáváte od vozu typu gran turismo. To vše
přináší nejnovější Maserati Levante. A nápadný design SUV
dodává zážitku další podmanivý rozměr.
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Trvalý Odkaz

Mistral | 1963
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Motor V8 - Levante Trofeo

Motor V6 - Levante Modena, Levante Modena S

Motor L4 - Levante GT Hybrid

Motory všech verzí modelu Levante nabízejí vše, co byste od Maserati
očekávali – od intenzivního zvuku, po pohodlné cestování na dlouhé
vzdálenosti. Jsou také pozoruhodně efektivní.
Dokonalá kombinace špičkového výkonu na silnici a skvělých schopností
v terénu s možností výběru mezi výkonnými zážehovými motory V8 a V6 a
také novou hybridní variantou.
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Nekonečné možnosti
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Unikátní setkání s třemi novými výbavovými liniemi
Pro modelový rok 2022 byly pro řadu Levante představeny tři nové exkluzivní
výbavové linie. V oblasti stylu představily novinky s názvem GT, Modena a Trofeo
nové logo Maserati na přední kapotě a označení modelu nad ikonickými výdechy
na předních blatnících. Tradiční logo Saetta na C sloupku bylo nahrazené novým
logem s trojzubcem, zatímco na víku zavazadlového prostoru vystupuje do prostoru
nový font s textem Maserati.

Trofeo
Pohled neklame. Specifický design pro verzi
Trofeo vám neustále připomíná, že výkon zde
má prioritu.

GT
Verze GT elegantně naplňuje původní Grand Tour filozofii
značky Maserati. Nabízí vše, co očekáváte od skutečně
moderního vozu. Elegantní detaily této linie jasně ukazují,
co to znamená cestovat s Maserati Levante ve velkém
stylu.

Modena
Inspirováno naším mateřským městem,
zemí rychlých aut. S novým označením
Modena se dynamický účel Maserati
Levante stává ještě konkrétnější.
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Levante vás vezme do vyšších sfér. Najdi tu svou.

Kolekce Levante
Maxi m ál n í
výkon

Maximální
r ychlo st

Z r ychlení

Uspo řá dá ní
motor u

Pohon

M a x imá lní
toč iv ý mome nt

Levante GT Hybrid

M axi m ál n í
r yc h l o st

Zr yc h l e n í

U sp o řád án í
m oto r u

Po h o n

M axi m ál n í
to č i v ý m o m e nt

430HP

264km/h

5.2sec

V6

AWD

580Nm

580HP

302km/h

4.1sec

V8

AWD

730Nm

Levante Modena S

330HP

245km/h

6.0sec

L4

AWD

450Nm

Levante Modena

Levante Trofeo

350HP
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M a x imá lní
v ýkon

251km/h

6.0sec

V6

AWD

500Nm
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Levante-The Maserati of SUVs

Levante - postranní výdechy a označení Modena

Zjistěte více o Levante

S opravdovou tradicí Maserati grand touringu nabízí Levante vše,
co byste od Maserati čekali – od intenzivního zvuku, po pohodlné
cestování na dlouhé vzdálenosti. Zároveň jsou jeho dramatické
SUV proporce vyváženy ladnými liniemi a svalnatými tvary, které
vyjadřují jeho dynamický účel. Od podvozku s velmi nízkým
těžištěm, který vás posune až k nejvyšší rychlosti, až po dokonale
vyvážené rozložení hmotnosti, přes jeho ostrou aerodynamickou
karoserii. Skvělá kombinace špičkové výkonnosti a schopností
na silnici i v terénu.

Levante - detail opěrky hlavy

Levante - mřížka chladiče
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430HP

264km/h

5.2sec

V6

AWD

580Nm

Maximální
výkon

Maximální
rychlost

Zrychlení

Uspořádání
motoru

Pohon

Maximální
točivý moment

Technická specifikace verze Modena S
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Levante GT Hybrid-nabit výkonem

Levante GT Hybrid - postranní výdechy a označení GT

Zjistit více o Levante GT Hybrid

Levante GT Hybrid je SUV od Maserati, které posouvá styl a
výkon na novou úroveň se zvýšenou efektivitou. Inspirativní,
elektrizující s nezaměnitelným zvukem Maserati.
Hybridní technologie v novém Levante je navržena tak, aby dále
umocňovala potěšení z každého dobrodružství.
Levante nezná hranice, jeho výkon vás na cestách posune dál.
Levante GT Hybrid je o 0,9 sekundy rychlejší než Levante Diesel,
hranici 100 km/h překoná za 6 sekund a maximální rychlost
dosahuje 245 km/h. Hybrid jménem, síla a zvuk “by Maserati”.
Hybridní technologie spotřebuje při stejném výkonu o 18 %
méně paliva než benzínová verze V6 o výkonu 350 koní.

Levante GT Hybrid - detail hlavové opěrky

Levante GT Hybrid - přední maska
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330HP

245km/h

Maximální
výkon

Maximální
rychlost

6.0sec
Zrychlení

L4

AWD

450Nm

Uspořádání
motoru

Pohon

Maximální
točivý moment
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Levante Trofeo-The Art of Fast

Zjistěte více o Levante Trofeo

Zrozen z vášně pro závodní dráhu, Levante Trofeo je stvořeno pro
maximalizaci vašich emocí, bez ohledu na terén.

Levante Trofeo - boční výdechy a Trofeo znak

Stejně jako vítr, od kterého si bere své jméno, je i Levante Trofeo
schopné se v mžiku proměnit z vlídného vánku v zuřící bouři.
Díky 580hp vidlicovému osmiválci s dvojitým turbem zahřmí z
0-100 km/h za pouhé 4,1 sekundy s úžasnou maximální rychlostí
302 km/h. Konstrukční prvky specifické pro Trofeo vám neustále
připomínají, že výkon je prioritou: od přední mřížky stylizované
v černém pianovém laku, po tmavé výfuky silné V8, od červené
linky na logu Saetta po znak Trofeo nad bočními výdechy, zatímco
trikolora na B sloupku dokresluje jeho odvážnou italskou duši.

Levante Trofeo - detail opěrky hlavy

Levante Trofeo - mřížka chladiče
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580HP

302km/h

4.1sec

V8

AWD

730Nm

Maximální
výkon

Maximální
rychlost

Zrychlení

Uspořádání
motoru

Pohon

Maximální
točivý moment
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Vnitřek Levante vyzařuje autentický charakter Maserati. To
znamená elegantní italský styl, puntičkářsky propracované
detaily a energii závodních okruhů, která inspiruje k dlouhým
a luxusním cestám. Na palubě zažijete také uvolňující pocit
z všudypřítomného prostoru. To, spolu se zvýšenou pozicí
při řízení, může být vzhledem k exteriéru, připomínajícímu
kupé, překvapením.
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Osobní pozvání
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Vysoce výkonný Luxus
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Senzor kvality ovzduší:
Levante je vybaveno inteligentním
senzorem, který je spárován se systémem
pro analýzu kvality ovzduší, který
vypočítává hladinu vnějšího znečištění a
zabraňuje vstupu znečištěného vzduchu a
toxických plynů do kabiny, čímž zlepšuje
pohodlí všech na palubě.

Q4 Inteligentní pohon všech kol:
Dojeďte dál za jakéhokoliv počasí. Tento systém je vyvinut tak, aby poskytoval
Maserati charakteristický zážitek s pohonem zadních kol, a to i přes sníženou
nebo špatnou přilnavost. Za normálních podmínek posílá systém Q4 veškerý
točivý moment na zadní kola, pro dokonale vyváženou jízdní dynamiku
Maserati a optimální spotřebu paliva. Pokud dojde ke ztrátě trakce v důsledku
náhlého zrychlení nebo nízké přilnavosti zadní nápravy, může Q4 změnit
rozdělování točivého momentu ze 100% pohonu zadních kol na 50–50 mezi
předními a zadními koly za nepostřehnutelných 150 milisekund. Vektorování
točivé momentu a mechanický diferenciál s omezenou svorností na zadní
nápravě, je pro tuto třídu vozidel jedinečný. Poskytuje elementární podporu
při dynamické jízdě.
30

Aktivní vzduchové odpružení:
Pokročilé aktivní vzduchové odpružení zvedá nebo spouští
vozidlo podle potřeby nebo preferencí. Řidič si může vybrat
ze šesti nastavení. Ať už si zvolí jakoukoli výšku vhodnou pro
silnici nebo terén. Od vyššího nastavení pro off-road až po nízké
nastavení pro rychlou, efektivní a hladkou jízdu po dálnici.
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Systém poháněný operačním systémem Android
Automotive OS je součástí nové generace
systému MIA. Nabízí inovativní a personalizovaný
uživatelský zážitek. Dotykový bezrámečkový HD
displej 8”4 s poměrem 16:10 nese nové grafické
rozhraní. Displej se vyznačuje elegantním
zakřiveným skleněného okraje: první svého druhu
v automobilovém designu.

Čtyřzónová klimatizace:
Pro zvýšení komfortu cestujících na zadních
sedadlech, je k dispozici čtyřzónová klimatizace:
přídavný automatický dvouzónový klimatizační
systém instalovaný v centrální konzoli umožňuje
nastavení teploty a rozvodu vzduchu odděleně
prostřednictvím vývodů vzduchu v podlaze a
bočních sloupcích.

Elektricky ovládané střešní okno:
Levante může být vybaveno elektrickým střešním oknem
s tónovaným bezpečnostním sklem a stínící roletkou.
Střešní okno je ovládáno elektricky a lze jej vyklápět nebo
jej zcela otevřít; v druhém případě se zasune do střechy
automobilu a přední deflektor se automaticky zvedne,
aby se odklonilo proudění vzduchu.
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Sklápění zadních sedadel:
Potřebujete bezpečně uložit lyžařskou nebo snowboardovou
tašku? Zadní sedadla s dělením v poměru 60/40 poskytují
všestrannost pro přepravu nákladu. Když se sedadlo na menší
straně úplně sklopí, dojde k souvislému, téměř plochému
prodloužení zavazadlového prostoru, aby se do něj vešly i skutečně
dlouhé předměty.

Osmistupňová automatická převodovka ZF:
Sofistikovaná osmistupňová automatická převodovka ZF přináší
lepší komfort, rychlejší řazení, lepší spotřebu paliva a větší šetrnost.
K dispozici je pět jízdních režimů: Normal, Sport, Off-Road, Increased
Control & Efficiency (I.C.E.) a exkluzivně pro Levante Trofeo také
specifický jízdní režim Corsa Mode.
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Celková atmosféra kabiny je dalším aspektem, který vytváří silný charakter
a odlišuje značku Maserati. Dva druhy obložení dodávají interiéru možnost
personalizace a zvyšují jeho atraktivitu.
Prvním z nich je matné karbonové obložení, inspirované verzí Trofeo a jeho 3D
struktura pletené sítě přidává interiéru na dynamice.
Druhou možností je obložení Metal wave provedené ve vysokém lesku. Toto
stylové obložení je vytvořené pomocí kovových sítí, které bylo inspirované
současnou architekturou. Elegantní vzor chevronové vazby doplňuje sportovní
pocit z kabiny.

Vstupte do vyšší společnosti:
Posuňte luxus na vyšší úroveň v prostorné kabině, ze které vyzařuje
duše Maserati. Charakteristický italský styl v kombinaci s pečlivě
zpracovanými povrchovými úpravami a nejlepšími materiály, jako
je čalounění PELLETESSUTA od Ermenegildo Zegna, navržené
exkluzivně pro značku Maserati, které se od ledna 2022 stane
součástí programu Fuoriserie.
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Vaše vždy připojené Maserati
Ovládnout výkon, pohodlí a bezpečí, aby se každá cesta proměnila v jedinečný a vzrušující
zážitek. Díky intuitivnímu propojení aplikace Maserati Connect s vozidlem. Aplikace
propojí vaše auto s vašimi zvyky a potřebami a nechá vám volnost v tom, abyste si řízení
užili, jak nejlépe umíte.

Vzdálené služby:
Aplikace Maserati Connect zobrazuje stav palivové nádrže,
tlak v pneumatikách, počítadlo kilometrů, životnost oleje a stav
vozidla včetně kontrol pohonného ústrojí, brzd a tlumičů, oleje a
kapalin, bezpečnostních systémů a světel. Každá informace je
aktualizována vždy po posledním vypnutím motoru.

Amazon Alexa:
Alexa vám může pomoci přehrávat hudbu,
získávat informace, vyřizovat telefonáty,
kontrolovat kalendář, pouštět audioknihy, ovládat
váš chytrý domov z auta a další. A to pouze
hlasem – takže můžete mít ruce stále na volantu
a oči na silnici.
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Ve vozidle jako doma:
Službu Maserati Connect můžete propojit
s asistentkou Alexou, stejně jako Google
Asistent, pro interakci s autem z pohodlí
vašeho domova. Služba umožňuje zjistit
stav vozidla a zaslat na dálku cílové místo
vaší jízdy do navigačního systému vozidla
(funkce Pošli & Jeď).
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Moderní Systémy Asistence Řízení
Levante je vybavené komplexní řadou pokročilých asistenčních systémů pro podporu
řízení úrovně 2, což je nejvyšší úroveň autonomního řízení, která je v současnosti
povolena. Znamená to ještě větší klid v různých dopravních podmínkách.

Asistence udržování jízdního pruhu
Chcete, aby vaše cestování po dálnicích a rychlostních
komunikacích bylo bezpečnější? Asistent pro udržování
jízdního pruhu (LKA) je bezpečnostní funkce, která je
navržena tak, aby rozpoznala značení jízdního pruhu a
zasahovala do řízení s cílem zabránit neúmyslnému vyjetí
z jízdního pruhu. Bezpečnostní funkce, kterou rozhodně
oceníte.
Systém varování při opuštění jízdního pruhu
Díky kamerám ve zpětných zrcátkách, které monitorují
dopravní značky, pomáhá systém varování při opuštění
jízdního pruhu, udržet vozidlo ve zvoleném jízdním pruhu na
dálnicích a rychlostních komunikacích. Snižuje se tak riziko
nehody a případných kolizí, protože vozidlo vás upozorní v
okamžiku, kdy bez předešlé signalizace vybočíte z jízdního
pruhu.
Hlídání mrtvého úhlu
Oceníte elektronickou pomoc, při hlídání mrtvého úhlu?
Aktivní asistent hlídání mrtvého úhlu (ABSA) detekuje
vozidla vjíždějící do vašeho bočního a zadního slepého úhlu
při přejíždění z pruhu do pruhu, předjíždění a parkování.
Tento prvek vám pomůže vypořádat se s jedním z největších
nebezpečí na silnici.

Rozpoznávání dopravních značek
Co kdyby vás vaše auto upozornilo na značku s povolenou
rychlostí, kterou jste právě minuli? Rozpoznávání dopravních
značek se hodí pro sledování: rychlostních limitů, dočasných
rychlostních limitů, míst s omezeným předjížděním.
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Asistent pro jízdu po dálnici (HAS)
Představoval jste si někdy, že byste mohl spojit přednosti
adaptivního tempomatu s asistencí udržování jízdního
pruhu? Asistent pro jízdu po dálnici (HAS) je systém
autonomního řízení 2. úrovně, který vám pomůže řídit,
zrychlovat, brzdit a udržovat vozidlo v jízdním pruhu, zejména
když jedete po dálnici nebo po rychlostních komunikacích.

Prostorová kamera
360° kamera poskytuje jasný výhled kolem vozu, pomáhá
při parkování a upozorňuje na jinak skryté překážky. Obraz
je zachycován dvěma kamerami pod vnějšími zrcátky plus
přední a zadní kamerou a následně se přenáší na hlavní
obrazovku infotainmentu.

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go
Potřebujete větší jízdní komfort a zvýšenou bezpečnost
při jízdě po dálnicích? Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí
stop & go upravuje vaši rychlost tak, aby byla zachována
přednastavená vzdálenost od vozidla, které jede před vámi.
Při jízdě po dálnicích a rychlostních komunikacích se budete
cítit bezpečněji než kdy jindy.
Protikolizní asistent Plus
Chcete se cítit bezpečněji, když jedete v hustém provozu? Ať
už se jedná o dopravní špičku, dopravní zácpu na dálnicích,
protikolizní asistent snižuje riziko nárazu do vozidla, které
jede před vámi s cílem zabránit dopravní nehodě.
Asistent pro vyjíždění z parkovacího místa
Vítaná funkce, která vyšle varovný signál v okamžiku, kdy se
ve vaší dráze blíží zprava nebo zleva vozidlo, které byste při
couvacím manévru nemusel z vozu vidět.
Přední a zadní parkovací senzory a couvací kamera
Pro usnadnění manévrování v těsných prostorech je
Levante vybaveno parkovacími senzory v předním a zadním
nárazníku. Navíc je volitelně k dispozici couvací kamera,
umístěná blízko hrany kufru, která na displeji Maserati
zobrazuje, co se nachází za vozem.
Aktivní asistent řízení
Aktivní asistent řízení je rozšířením dálničního asistenta
představeného v modelech Maserati modelového roku
2018. Teno nový asistent aktivně zasahuje do řízení bez
ohledu, jestli se nacházíte a dálnici, okresce nebo ve městě.
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Navrhněte si vlastní Maserati
Každé Maserati je jako umělecké dílo vytvořené s péčí a pozorností, kterou může
poskytnout jen lidská ruka. Navrhněte si vlastní Maserati Levante a přizpůsobte ho
svým potřebám.
NAVRHNĚTE SI VLASTNÍ MASERATI

MASERATI.COM
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Maserati šité na míru vaší jedinečné osobnosti.
Fuoriserie je personalizační program Maserati, který vám umožní vytvořit jedinečná auta
stylizovaná podle vás. Popusťte uzdu své troufalosti a stanovte si svá vlastní pravidla.
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Tři na míru střižené Kolekce

Zjistěte více o Fuoriserie

Dvě odvážné kolekce, nekonečné možnosti. Vyjděte ze základních hodnot, které
vás definují, ať už je to výkon, moderní styl nebo inovace, a prozkoumejte nesčetné
kombinace, abyste našli Maserati, které nejlépe reprezentuje vaši skutečnou duši.

CORSE
Věnováno milovníkům nadčasového stylu éry
Gentleman Racers a věrným znalcům příběhu
Maserati. Corse Collection je inspirována naším
slavným závodním dědictvím.

FUTURA
Určená futuristům, milovníkům technologií a
nových materiálů, lidem, kteří přijímají a podporují
změny s nadšením a energií. Pro lidi, kteří věří, že
to nejlepší teprve přijde.
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Technické specifikace
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ROZMĚRY A HMOTNOSTI

LEVANTE GT HYBRID

Délka

5005 mm

5005 mm

5005 mm

5020 mm

Šířka (se zpětnými zrcátky)

2158 mm

2158 mm

2158 mm

2158 mm

Šířka (bez zpětných zrcátek)

1981 mm

1981 mm

1981 mm

1981 mm

Výška (*)

1693 mm

1693 mm

1693 mm

1698 mm

Rozvor

3004 mm

3004 mm

3004 mm

3004 mm

Objem zavazadlového prostoru

580 l

580 l

580 l

580 l

Objem palivové nádrže

80 l

80 l

80 l

80 l

Pohotovostní hmotnost

2090 kg

2109 kg

2109 kg

2170 kg

LEVANTE MODENA

LEVANTE MODENA S

LEVANTE TROFEO

* Světlá výška ve standardním nastavení
MOTOR
Počet válců a uspořádání

L4

V6 60°

V6 60°

V8 90°

Objem

1995 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Vrtání

84 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Zdvih

90 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Kompresní poměr

9.5:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Maximální výkon

243 kW (330 CV)

257 kW (350 CV)

316 kW (430 CV)

427 kW (580 CV)

Otáčky motoru při maximálním výkonu

5750 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Točivý moment

450 Nm

500 Nm

580 Nm

730 Nm

Otáčky motoru při maximálním točivém momentu

2250 - 4000 rpm

1750 - 4750 rpm

2000 - 4750 rpm

2500 - 5000 rpm

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Maximální rychlost

245 km/h

251 km/h

264 km/h

302 km/h

Akcelerace (0 - 100 km/h)

6.0 s

6.0 s

5.2 s

4.1 s

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

36 m

36 m

34.5 m

34.5 m

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

9.7 - 10.7 l/100 km

12.6 - 13.5 l/100 km

12.1 - 12.8 l/100 km

14 - 14.6 l/100 km

Spotřeba (Low cycle)

13.3 - 14.7 l/100 km

19.2 - 20.6 l/100 km

19.3 - 19.6 l/100 km

21.7 - 22.2 l/100 km

Spotřeba (Medium cycle)

9.7 - 10.5 l/100 km

12.9 - 13.9 l/100 km

12.1 - 13 l/100 km

14.5 - 15 l/100 km

Spotřeba (High cycle)

8.3 - 9.2 l/100 km

10.8 - 11.5 l/100 km

10.2 - 10.9 l/100 km

12 - 12.6 l/100 km

Spotřeba (extra-High cycle)

9.6 - 10.8 l/100 km

11.6 - 12.3 l/100 km

10.9 - 11.6 l/100 km

12.6 - 13.2 l/100 km

Emise CO2 (kombinovaný cyklus)

220 - 243 g/km

284 - 304 g/km

272 - 288 g/km

317 - 330 g/km

Emise CO2 (Low cycle)

301 - 333 g/km

433 - 466 g/km

437 - 443 g/km

492 - 503 g/km

Emise CO2 (Medium cycle)

219 - 237 g/km

291 - 313 g/km

274 - 293 g/km

327 - 339 g/km

Emise CO2 (High cycle)

189 - 209 g/km

243 - 260 g/km

231 - 247 g/km

272 - 285 g/km

Emise CO2 (extra-High cycle)

217 - 244 g/km

261 - 278 g/km

246 - 263 g/km

286 - 299 g/km

Regulace

-

Euro 6D Final

Euro 6D Final

Euro 6D Final

PŘEVODOVKA
Převodovka
VÝKONY

Data odpovídají testům provedeným v souladu s Regulací (EU) 2017/1151 s aktualizací k červnu 2021. Prosíme, zkontrolujte si dostupnost služby Maserati Connect ve své zemi.
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Svět možností
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Kurzy řízení Master Maserati
Na světě nemůže být řidič Maserati, který by nepřemýšlel o
tom, jaké to musí být hnát otáčkoměr do červeného pole přes
jednotlivé převody, projet zatáčkou naplno a vyzkoušet brzdné
schopnosti svého vozu na maximum. Kurzy řízení Master Maserati
odpovídají na všechny tyto otázky a ještě více prostřednictvím
řady profesionálně vedených kurzů pro ty, kteří touží objevit
výkonnostní potenciál nejrychlejších modelů Maserati ve svém
přirozeném prostředí: závodní dráze. S představením senzačního
superauta MC20 a výkonných verzí Ghibli a Levante Trofeo se
zážitek z řízení Maserati stává ještě dynamičtějším a napínavějším.
Podrobné informace o kurzech řízení naleznete na našich
webových stránkách mastermaserati.com nebo nás kontaktujte
přímo na adrese info@mastermaserati.it.

Záruka plné mobility*
V případě, že budete mít během řízení vozidla zdravotní indispozici,
stačí zavolat do asistenčního centra Maserati. Zorganizujeme pro
vás dopravu zpět na vaši domovskou adresu letadlem, vlakem
nebo sanitkou. Pokud řídíte sami, může za vámi vypravit i člena
rodiny. A v případě, že cestujete s rodinou, zajistíme jejich přepravu
domů.
*Pro více informací kontaktujte prosím svého dealera nebo Maserati
zákaznické centrum na info@maserati.com

Finanční služby
Koupě vašeho vozu s pomocí finančního balíčku Maserati vám
umožní vybrat si nejlepší podmínky na trhu a přizpůsobit je
svým potřebám. Oficiální prodejci Maserati budou potěšeni, že
mohou působit jako vaši finanční poradci, poskytovat odborné
poradenství ohledně různých dostupných platebních možností a
vytvářet nabídky na financování dle vašich požadavků.
Program silniční asistence
TProgram asistence Maserati nabízí exkluzivní nabídku služeb a
výhod zdarma po dobu záruky vozidla. V naléhavých situacích
lze kontaktovat servisní centra, která jsou k dispozici 24 hodin
denně. Na těchto efektivních pracovištích budou ochotní a
vysoce kvalifikovaní odborníci poskytovat nejlepší možné řešení
jakéhokoli problému, na který zákazník upozorní.
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Svět Trojzubce
Prohlídka továrny
Objevte srdce výroby všech nových MC20 v historické továrně
Maserati v Modeně. 1 hodinu a 45 minut trvající prohlídka továrny
začíná prohlídkou historického odkazu značky a prezentací
aktuální modelové řady. Následuje výrobní linka, motorárna,
lakovna a oficiální obchod Maserati. Prohlídka Showroomu:
k dispozici je také 40 minutová prohlídka showroomu. Další
informace: factorytour@maserati.com.
Předání vozu v továrně
APo uvítací kávě a drinku v Showroomu můžete navštívit
historickou továrnu Maserati v doprovodu odborného průvodce
a fotografa. Teď je čas na odhalení vašeho nového Maserati! Než
se s vámi rozloučíme, uděláme vám pár fotek na památku, které
obdržíte v digitálním fotoalbu. Předání vozu v továrně je možné u
všech modelů na základě žádosti u oficiálního prodejce Maserati.
Všechny modely Maserati je možné převzít přímo v továrně v
Modeně. Zažádejte si o předání v továrně u vašeho dealera.
Maserati kolekce
Maserati kolekce exkluzivního oblečení a značkového zboží byla
vytvořena speciálně pro ty, kteří mají vášeň pro všechny věci
Maserati. Předměty Maserati jsou k dispozici u všech prodejců
Maserati a v prodejně Maserati v Modeně. Případně je lze zakoupit
online na adrese maseratistore.com a doručit přímo k vám domů.

maserati.com a získejte kontakty na místní klub Maserati.
Originální příslušenství Maserati
Speciálně navržené originální příslušenství je navržené pro
uspokojení potřeb našich zákazníků. Je dokonalou kombinací
designu, funkčnosti, komfortu a výkonu. Řada příslušenství
Ghibli, vyrobená dle našich nejvyšších standardů pro řemeslnou
zručnost, byla vyvinuta tak, aby zaručovala dostatečnou
praktičnost společně s osobitým stylem. Objevte možnosti, jak
přizpůsobit svůj vůz vašim přáním a potřebám ve speciální brožuře
na oficiálních stránkách (maserati.com) nebo prostřednictvím
oficiální sítě Maserati.
Zákaznické programy
Řízení Maserati je zážitek na celý život, bez ohledu na to, zda se
jedná o jízdu do práce ve všední den, nebo nezapomenutelný
výlet. Proto Maserati vytvořilo speciální zákaznické programy,
které vám zajistí s maximální péči a vynikající výkon vašeho Ghibli
na každém kilometru. Dopřejte si klid s jedním z našich programů
Údržby nebo Prodloužené záruky.
Více informací najdete v letáku, na oficiálních internetových
stránkách (maserati.com) nebo prostřednictvím oficiální sítě
Maserati.

Maserati Club
V současné době existuje ve světě více než 30 Maserati klubů,
které sdružují více než 3 000 členů. Vstup do exkluzivního
Maserati Clubu znamená sdílení poznatků, zkušeností a veškerého
vzrušení s ostatními majiteli vozů Maserati - a také pozvání k
účasti na speciálních motoristických akcích. Řidiči vozů ze všech
dob si mohou užívat potěšení z řízení svých modelů Maserati v
kalendáři národních a mezinárodních akcí, které kluby Maserati
vytvářejí speciálně pro své členy, jako je Global Gathering nebo
Maserati International Rally. Navštivte speciální sekci na stránkách
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Historický archiv
Archivio Storico (Historický archiv) je organizace vytvořená
pro nadšence a majitele historických vozů Maserati, která
se věnuje všem, kdo se chtějí seznámit se slavnou minulostí
značky. Společnost “Archivio Storico” může zákazníkům
značky Maserati poskytnout službu historické dokumentace
týkající se jejich vozidel. Konkrétně jsou k dispozici různé typy
certifikovaných historických dokumentů, pečlivě a precizně
prozkoumaných v rámci Historického archivu Maserati. Více
informací o službě Historická dokumentace získáte na adrese
archivio.storico@maserati.com.

Maserati Classiche
Na začátku nové éry vzdává Maserati hold své minulosti a
vytváří nový program zaměřený na svůj nejcennější zdroj: Naši
historii. Maserati Classiche je nové oddělení určené speciálně
pro majitele vozů Maserati Classic. Maserati Classiche poskytuje
svým zákazníkům několik specializovaných služeb týkajících se
certifikace pravosti, komponenty pro vozy Classic a podpory
při renovaci. Pro další informace týkající se programu Maserati
Classiche nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu
maserati.classiche@maserati.com.

Kontakty po celém světě
Evropa:

Čína:

E-mail: info@maserati.com
Telefonní číslo: 00 800 62737284 (bezplatná linka)
+390244412899

Telefonní číslo: 400-688-51-11 (bezplatná linka)
021-61210200

Severní, Střední a Jižní Amerika:

Japonsko:

E-mail: mymaserati@maserati.com
Telefonní číslo: 877-696-2737 (bezplatná linka)

E-mail: info.japan@maserati.com
Telefonní číslo: 0120-965-120 (bezplatná linka)

Střední Východ:
E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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Ilustrace a texty obsažené v tomto katalogu vycházejí z informací
dostupných v době jeho vydání. Některé modely, prvky a příslušenství
nemusí být k dispozici nebo mohou být k dispozici až po uvedení vozu na
trh nebo v rámci programu Fuoriserie. Maserati si vyhrazuje právo kdykoli
a bez předchozího upozornění změnit barvy, provedení a technické prvky.
Oficiální prodejci Maserati vám v této souvislosti rádi poskytnou další
podrobnosti a aktualizace. Zůstaňte v kontaktu se značkou Maserati na
stránkách maserati.com
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maserati.com/levante
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