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Ikona italské elegance
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Velkolepá ikona
V roce 1963 učinila společnost Maserati pozoruhodně odvážný krok
a představila vůbec první luxusní sportovní sedan. Quattroporte
splňoval zvláštní požadavky exkluzivní skupiny náročných motoristů.
Vznikající evropská síť dálnic otevřela vzrušující světy možností, pokud
jde o cestování na dlouhé vzdálenosti. S tímto Maserati je bylo možné
všechny obsáhnout - ve vysokých rychlostech, v prostorném pohodlí a
v dechberoucím italském stylu. V roce 2022 se Maserati Quattroporte
dočkalo nového modelu a jeho principy zůstávají stejné. Quattroporte
nabízí obrovský, závodní výkon zážehového motoru V6 z dílny Ferrari
a mohutný turbodiesel V6. Dlouhý rozvor zajišťuje bohatý, elegantně
zpracovaný prostor. Je postaráno o veškerý komfort a pohodlí, od ručně
šité prvotřídní italské přírodní kůže Pieno Fiore až po nejmodernější
asistenční systémy. A designový styl, nepopiratelně agresivní a přitom
věčně půvabný, má veškerou sugestivní sílu, kterou byste od Maserati
očekávali. Zatímco Maserati pokračuje v utváření budoucnosti luxusního
grand touringu, některé věci se zjevně nikdy nezmění.
4
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Maserati Quattroporte je součástí historie staré více než 100
let. Je to příběh tradice. A přijímání výzev. A o překonávání
vzdáleností a vítězství. Od té doby se všechny sériové modely
Maserati řídí tímto jedinečným vzorcem a nabízejí závodní
výkony, podmanivý italský design a veškerý luxus a komfort,
který si od prestižního grand toureru můžete přát. Vše, co od
Maserati Quattroporte právem očekáváte.
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Trvalé dědictví

Quattroporte | 1963
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Motor V8 - Quattroporte Trofeo

Motor V6 - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena S

Quattroporte nabízí kombinaci inspirativního, vysoce výkonného výkonu
a špičkových schopností. Ačkoli se tedy chová jako supersportovní vůz
připravený na závodní dráhu, je zároveň pozoruhodně efektivní.
Quattroporte nabízí špičkový výkon benzinového motoru V6 nebo výkonného
turbodieselu V6, ale také závodní výkon benzinového motoru V8 ve verzi Trofeo.
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Nekonečné možnosti
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Tři nové výbavové stupně pro jedinečné zážitky
V rámci nové řady Quattroporte 2022 byly představeny tři nové exkluzivní výbavy.
Co se týče stylu, nové výbavy GT, Modena a Trofeo uvádí nové logo Maserati na
kapotě a nový specifický znak pro každou výbavový stupeň umístěný těsně nad
třemi ikonickými bočními výdechy. Na zádi bylo tradiční logo Saetta nahrazeno
novým logem trojzubce na C-sloupku, zatímco na víku zavazadlového prostoru
zaujímá místo nový nápis Maserati.

Trofeo
Ten nejrychlejší. Výbava Trofeo přináší designové prvky
inspirované závodními modely, které vycházejí z čisté
myšlenky rychlosti.

GT
Výbava GT elegantně podtrhuje původní grand touring
filozofii Maserati a ztělesňuje městského a moderního
ducha značky. Elegantní detaily této nové výbavy jsou
určeny pro ty řidiče Quattroporte, kteří touží po ještě vyšší
úrovni exkluzivity.

Modena
Rychlá auta jsou v našem rodném
městě vznešenou tradicí. Výbava
Modena umocní vaše Quattroporte
ostřejším sportovním zaměřením a
dynamickým stylem.
10
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Najděte ikonu, která vás charakterizuje

Quattroporte kolekce
Max. výkon

Max.
r ychlo st

Akcelerace

Uspořá dá ní
m otor u

Pohon

M a x . toč iv ý
mome nt

Quattroporte GT

M ax.
r yc h l o st

Akc e l e rac e

430HP

288km/h

4.8s

580HP

326km/h

4.5s

U sp o řád án í
m oto r u

Po h o n

M ax. to č i v ý
m o m e nt

V6

AWD

580Nm

V8

RWD

730Nm

Quattroporte Modena Q4

350HP

270km/h

5.5s

V6

RWD

500Nm

Quattroporte Modena

430HP
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M a x . v ýkon

Quattroporte Trofeo

288km/h

5.0s

V6

RWD

580Nm
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Quattroporte-Ikona italské elegance

Quattroporte - postranní výdechy a označení GT

Zjistěte si víc o Quattroporte

Quattroporte nabízí kombinaci inspirativního výkonu a špičkových
jízdních vlastností. Ačkoli se tedy chová jako supersportovní vůz
připravený na závodní okruh, je zároveň pozoruhodně efektivní.
V Maserati Quattroporte se snoubí luxus, měřítko a prostor s
fenomenálními dynamickými schopnostmi - a to vše dokonale
vyjadřuje jeho vznešený a zároveň dynamicky intenzivní exteriér.
Díky dokonale vyváženému rozložení hmotnosti, sériovému
zavěšení Skyhook a dvouokruhovým brzdám Brembo se v
Quattroporte snoubí fenomenální dynamika s absolutním
komfortem a bezpečností.

Quattroporte - detail hlavové opěrky

Quattroporte - maska chladiče
14

350HP

270km/h

5.5s

V6

RWD

500Nm

Max. výkon

Max. rychlost

Akcelerace

Uspořádání
motoru

Pohon

Max. točivý
moment

Technické specifikace verze GT
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Quattroporte Trofeo-The Art of Fast

Zjistěte si víc o Quattroporte Trofeo

Nejrychlejší a nejlepší. Silná ikona, kterou je Quattroporte,
posouvá luxusní grand touring na dosud nevídanou úroveň.
Pro ty, kterým patří rychlý pruhu exkluzivity.

Quattroporte Trofeo - boční výdechy a označení Trofeo

Impozantní svými proporcemi, nadčasový svým designem a
vyznačující se závodními detaily na elegantní karoserii. Prvky
specifické pro Trofeo, jako jsou lesklá karbonová vlákna na přídi,
zádi a na bočních přívodech vzduchu, až po tmavé koncovky
výfuku motoru V8 přes černé boční prahy, které vás konfrontují
s jeho divokým duchem. Quattroporte Trofeo je stvořeno pro
vaše velkolepé představení, dosahuje maximální rychlosti 326
km/h a díky mimořádnému motoru V8 s výkonem 580 k vás z
0-100 km/h dostane za pouhých 4,5 sekundy.

Quattroporte Trofeo - detail hlavové opěrky

580HP
Quattroporte Trofeo - maska chladiče
16

Max. výkon

326km/h
Max. rychlost

4.5s

V8

RWD

730Nm

Akcelerace

Uspořádání
motoru

Pohon

Max. točivý
moment
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Interiér vozu Maserati Quattroporte je hluboce poutavým
místem - a to hned ve dvou rovinách. Na jedné straně je tu
vědomí a zážitek z masivního výkonu. Na druhé straně je
tu pečlivě propracovaný komfort, technologické pohodlí a
bezkonkurenční italský styl.
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Osobité pozvání
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Výkonný luxus
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Senzor kvality vzduchu:
Quattroporte je vybaveno inteligentním
senzorem, který vypočítává úroveň
vnějšího znečištění a zabraňuje pronikání
znečištěného vzduchu a toxických
plynů do kabiny, čímž zvyšuje komfort
všech cestujících.

Q4 - inteligentní systém pohonu všech kol:
Inteligentní systém pohonu všech kol Q4 udržuje výkon a komfort
Quattroporte na nejvyšší úrovni, i když počasí a podmínky na silnici
nejsou zdaleka ideální. Sofistikovaný algoritmus vyvinutý společností
Maserati nepřetržitě monitoruje dynamické vstupy, jako je rychlost kol,
úhel natočení a stáčení a dokonce i přilnavost kol v závislosti na stylu
jízdy. Zpracováním všech těchto údajů systém Q4 okamžitě vytvoří
speciální profil přilnavosti pro každé jednotlivé kolo. Tím je zajištěna
optimální dynamika pro jakýkoli stav vozovky a v jakémkoli okamžiku.
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Automatické dovírání dveří a funkce Keyless Entry:
Standardní funkce Keyless Entry umožňuje otevřít dveře nebo
zavazadlový prostor pomocí klik, aniž byste se museli dotknout
klíče. Funkce Soft Close Doors bezpečně, bez námahy a
bezhlučně zavírá dveře, které zůstaly mírně pootevřené, čímž
zvyšuje bezpečnost a pohodlí ve voze, zejména pro děti na
zadních sedadlech.
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Nová generace MIA je vybavena operačním
systémem Android Automotive OS a nabízí
inovativní a personalizované uživatelské
prostředí. Bezrámečkový 10”1 dotykový HD
displej s poměrem stran 16:10 nese nové
grafické rozhraní s elegantním displejem se
zakřivenými skleněnými okraji.

Bezdrátová dobíječka:
Nabijte svůj chytrý telefon jednoduše
tak, že jej položíte na vyhrazené místo.
Nová bezdrátová nabíječka nabízí také
možnost zrcadlení aplikací a informací
na obrazovce infotainmentu.

Elektricky ovládané střešní okno:
Vozy Maserati mohou být vybaveny elektrickým
střešním oknem z tónovaného bezpečnostního skla s
manuální sluneční clonou. Střešní okno je elektricky
ovládané a lze jej v zadní části vyklopit nebo zcela
otevřít; v druhém případě se zasune do střechy vozu
a přední klapka se automaticky zvedne, aby odklonila
proudění vzduchu.
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Sklopná zadní opěradla:
Potřebujete bezpečně uložit vak na lyže nebo snowboard?
Zadní sedadla dělená v poměru 60/40 poskytují všestranné
možnosti pro přepravu nákladu. Po úplném sklopení
opěradla na menší straně získáte souvislé téměř rovné
prodloužení podlahy zavazadlového prostoru, abyste mohli
uložit vybavení a předměty velkých rozměrů.

Osmistupňová automatická převodovka ZF:
Díky sofistikované osmistupňové automatické převodovce ZF ve voze
Maserati Quattroporte máte výkon motoru plně pod kontrolou. Její pokročilá
konstrukce zajišťuje přesné řazení a optimální výkon. Díky autoadaptivnímu
softwaru převodovka upravuje způsob řazení podle stylu jízdy, aby byl zážitek
z jízdy ještě více uspokojivý a individuální. A pokud jde o dlouhé jízdy vysokou
rychlostí, poslední dva rychlostní stupně, sedmý a osmý, jsou speciálně
kalibrovány pro snížení spotřeby paliva a další zvýšení komfortu.
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Účelná atmosféra v kabině je dalším aspektem, který vytváří výraznou odlišnost
Maserati. Dvě bohaté výbavy interiéru zvyšují přitažlivost tohoto útočiště pro
řidiče a dále rozšiřují možnosti personalizace. První z nich je High-gloss carbon
fibre twill: tato výbava, vyvinutá pro zdůraznění sportovního charakteru Maserati,
má lesklou vrchní karbonovou vrstvu v 3D struktuře a dodává kabině další
exkluzivitu. Druhým je dýha High-gloss rovere: jedná se o kombinaci tří různých
dřevin, které jsou vrstveny a následně opracovány řemeslníky v Itálii.

Jen to nejlepší:
Interiér modelu Maserati Quattroporte je velmi poutavý - a to hned ve dvou
rovinách. Na jedné straně je tu vědomí a zážitek z masivního výkonu. Na
straně druhé je tu pečlivě propracovaný komfort, technologické pohodlí a
bezkonkurenční italský styl. Pečlivě propracované detaily z nejjemnější kůže
a čalounění interiéru PELLETESSUTA Ermenegildo Zegna a ručně vyráběné
ozdobné prvky jsou navrženy tak, aby splňovaly - a překonávaly - všechny
vaše požadavky.

36

37

Vaše Maserati vždy připojeno
Ovládněte podstatu výkonu, pohodlí a bezpečnosti a proměňte každou cestu v jedinečný
a vzrušující zážitek. Aplikace Maserati Connect intuitivně a hladce propojí váš vůz s vašimi
zvyky a potřebami a nechá vás volně si užívat jízdu na maximum.

Vzdálený přístup:
Aplikace Maserati Connect zobrazuje stav paliva,
tlak v pneumatikách, stav tachometru, životnost oleje
a kartu stavu vozidla včetně kontrol hnacího ústrojí,
brzd a odpružení, oleje a kapalin, bezpečnostních
systémů a světel. Každá informace se aktualizuje při
posledním vypnutí motoru.

Amazon Alexa:
Alexa vám pomůže přehrát hudbu, zadávat
pokyny, uskutečnit hovory, zkontrolovat kalendář,
přehrát audioknihy, ovládat chytrou domácnost
z auta a další funkce, takže můžete mít ruce na
volantu a oči na vozovce.
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Z domova do vozu:
K interakci s vozidlem z domova můžete
použít Maserati Connect a Alexu a také
Google Assistant. Služba umožňuje
dotazovat se na stav vozidla a odeslat cíl
vaší cesty do navigačního systému vozu
(Send & Go).
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Pokročilé jízdní asistenční systémy
Quattroporte je vybaveno rozsáhlou škálou pokročilých asistenčních systémů úrovně
2, což je nejvyšší v současnosti povolená úroveň autonomního řízení. Znamená to
ještě větší klid v nejrůznějších dopravních situacích.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Chcete zvýšit bezpečnost jízdy po dálnici a rychlostní
silnici? Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA) je funkce,
která je navržena tak, aby rozpoznala značení jízdních
pruhů a zásahy do řízení udržuje vůz ve středu jízdního
pruhu. Bezpečnostní funkce vozu, na která vám rozhodně
usnadní řízení vašeho vozu.
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Díky kameře ve zpětném zrcátku, která sleduje dopravní
značení před vozidlem, pomáhá systém varování
před opuštěním jízdního pruhu řidiči udržet vozidlo ve
zvoleném jízdním pruhu na dálnicích a hlavních silnicích.
Tento systém snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního
pruhu a možnost bočních kolizí tím, že varuje, když vozidlo
bez signalizace přejede značení jízdního pruhu. Aktivace
ukazatele změny směru jízdy systém chvilkově deaktivuje.

Rozpoznávání dopravních značek
Co kdyby vás vaše auto upozornilo na značku omezující
rychlost, kterou jste právě minuli? Rozpoznávání
dopravních značek se hodí pro sledování různých typů
dopravních značek: rychlostních limitů, dočasných
rychlostních omezení a zón s omezením předjíždění.
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Asistent pro jízdu po dálnici (HAS)
Napadlo vás někdy, že byste mohli zkombinovat
přednosti adaptivního tempomatu s asistentem pro
jízdu v jízdním pruhu? Asistent jízdy po dálnici (HAS)
je systém autonomního řízení 2. úrovně, který vám
pomáhá řídit, zrychlovat, brzdit a udržovat vozidlo v
jízdním pruhu, zejména při jízdě po dálnicích.

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go
Potřebujete větší jízdní komfort a vyšší bezpečnost při
jízdě po dálnicích a rychlostních komunikacích? Adaptivní
tempomat (ACC) s funkcí Stop & Go upravuje rychlost jízdy
tak, abyste si udrželi přednastavený odstup od vozidla
jedoucího vpředu. Při jízdě po dálnicích a rychlostních
komunikacích v omezeném nebo středně hustém provozu
se budete cítit bezpečněji než kdykoli předtím.
Varování před čelním nárazem Plus
Chcete se cítit bezpečněji při jízdě v hustém provozu? Ať
už se jedná o dopravní špičku, hustý provoz nebo dopravní
zácpu, systém Varování před čelním nárazem Plus snižuje
riziko nárazu a snižuje tak riziko poškození vozidla.
Hlídání prostoru za vozidlem
Vítaná funkce, která při couvání z parkovacího místa vydává
varovný signál, když se zprava nebo zleva blíží vozidlo.

Asistent hlídání mrtvého úhlu
Ocenili byste pomoc, abyste se nemuseli dívat při změně
jízdního pruhu přes rameno? Aktivní asistent hlídání
mrtvého úhlu (ABSA) detekuje vozidla, která při změně
jízdního pruhu, předjíždění a parkování vjíždějí do vašeho
bočního a zadního mrtvého úhlu. Jedná se o bezpečnostní
funkci, která vám pomůže čelit jednomu z největších
nebezpečí na silnici.

Přední a zadní parkovací senzory a zadní kamera
Pro usnadnění manévrování ve stísněných prostorech je
Quattroporte vybaveno parkovacími senzory v předním
a zadním nárazníku. Kromě toho je na přání k dispozici
zadní kamera umístěná v blízkosti zámku zavazadlového
prostoru, která na displeji Maserati zobrazuje pohled na
to, co se nachází za vozem.

Prostorová kamera
Prostorová kamera umožňuje jasný 360° výhled kolem
vozu, což pomáhá při parkování a a zároveň upozorňuje
na jinak skryté překážky. Obraz je pořizován dvěma
kamerami pod zpětnými zrcátky a přední a zadní kamerou
a zobrazuje se na hlavní obrazovce.

Aktivní asistent řízení
Aktivní jízdní asistent je rozšířením asistenta pro jízdu na
dálnici, který byl v modelové řadě Maserati představen v
roce MY18. Tento nový systém je podporován na každé
dobré silnici, ať už se jedná o městské silnice typu B,
mimoměstské silnice nebo dálnice.
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Sestavte si své vlastní
Každé Maserati je jako umělecké dílo vyrobené s péčí a pozorností, kterou dokáže
poskytnout pouze lidská ruka. Sestavte si své vlastní Maserati Quattroporte a
přizpůsobte si ho svým potřebám.
SESTAVIT VLASTNÍ VŮZ

MASERATI.COM
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Maserati na míru vaší jedinečné osobnosti.
Fuoriserie je osobitý program personalizace Maserati, který vám umožní vytvořit si jedinečný
vůz Maserati ve stylu podle vás. Popusťte uzdu své odvaze, nastavte si vlastní pravidla.
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Kolekce navržené na míru

Zjistit více o programu 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
Racer” a věrným znalcům příběhu Maserati. Kolekce
Corse je inspirována naším slavným závodním dědictvím.

FUTURA
Věnováno futuristům, milovníkům technologií a nových
materiálů, lidem, kteří s nadšením a energií přijímají a
podporují změny. Lidem, kteří vědí, že to nejlepší teprve
přijde.
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ROZMĚRY A HMOTNOSTI

QUATTROPORTE GT

QUATTROPORTE MODENA

QUATTROPORTE MODENA Q4

Délka

5262 mm

5262 mm

5262 mm

5262 mm

Šířka (se zpětnými zrcátky)

2128 mm

2128 mm

2128 mm

2128 mm

Šířka (bez zpětných zrcátek)

1948 mm

1948 mm

1948 mm

1948 mm

Výška (*)

1481 mm

1481 mm

1481 mm

1481 mm

Rozvor

3171 mm

3171 mm

3171 mm

3171 mm

Průměr otáčení

11800 mm

11800 mm

11800 mm

11800 mm

Objem zavazadlového prostoru

530 l

530 l

530 l

530 l

Objem palivové nádrže

80 l

80 l

80 l

80 l

Homologovaná hmotnost

1900 kg

1900 kg

1980 kg

2000 kg

Průměrná hmotnost

2000 kg

2000 kg

2065 kg

2060 kg

QUATTROPORTE TROFEO

* Verze pro evropské trhy
MOTOR
Počet válců a uspořádání

V6 60°

V6 60°

V6 60°

V8

Objem

2979 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Vrtání

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Zdvih

84.5 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Kompresní poměr

9.7:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Maximální výkon

257 kW (350 HP)

316 kW (430 HP)

316 kW (430 HP)

580 HP

Otáčky motoru při maximálním výkonu

5500 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Točivý moment

580 Nm

580 Nm

580 Nm

730 Nm

Otáčky motoru při maximálním točivém momentu

1750 - 4500 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 5250 rpm

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Maximální rychlost

270 km/h

288 km/h

288 km/h

326 km/h

Akcelerace (0 - 100 km/h)

5.5 s

5.0 s

4.8 s

4.5 s

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

35.5 m

35.5 m

35.5 m

34 m

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

11 - 12.1 l/100 km

10.8 - 11.2 l/100 km

11.2 - 11.6 l/100 km

12.2 - 12.5 l/100 km

Spotřeba (Low cycle)

18.1 - 18.3 l/100 km

17.9 - 18.2 l/100 km

18.2 - 18.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

Spotřeba (Medium cycle)

11.4 - 11.9 l/100 km

11.2 - 11.8 l/100 km

11.5 - 12.1 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

Spotřeba (High cycle)

9 - 9.5 l/100 km

9.2 - 9.6 l/100 km

9.6 - 10 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

Spotřeba (extra-High cycle)

9.1 - 9.6 l/100 km

9.3 - 9.7 l/100 km

9.7 - 10.1 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

Emise CO2 (kombinovaný cyklus)

243 - 254 g/km

244 - 254 g/km

253 - 263 g/km

276 - 282 g/km

Emise CO2 (Low cycle)

410 - 416 g/km

405 - 413 g/km

412 - 419 g/km

455 - 465 g/km

Emise CO2 (Medium cycle)

258 - 269 g/km

253 - 268 g/km

261 - 274 g/km

302 - 304 g/km

Emise CO2 (High cycle)

205 - 215 g/km

209 - 216 g/km

217 - 227 g/km

238 - 243 g/km

Emise CO2 (extra-High cycle)

206 - 217 g/km

210 - 219 g/km

220 - 229 g/km

228 - 233 g/km

Regulace

Euro 6D Final

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 plný možností
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Kurzy řízení Master Maserati
Na světě nemůže být řidič Maserati, který by si nepředstavoval,
jaké to asi je, když se otáčkoměr dostane do červených hodnot
až na nejvyšší rychlostní stupeň, když se vydá na závodní dráhu
a když vyzkouší brzdné schopnosti svého vozu na maximum. Na
všechny tyto otázky a ještě více odpoví Master Maserati Driving
Experience prostřednictvím série profesionálně vedených kurzů
řízení pro ty, kteří touží objevit výkonnostní potenciál nejrychlejších
modelů Maserati v jejich přirozeném prostředí: na závodním
okruhu. S uvedením senzačního supersportu MC20 a výkonných
verzí Trofeo modelů Ghibli a Levante se Master Maserati Driving
Experience stává ještě dynamičtějším a vzrušujícím. Veškeré
podrobnosti o našich jízdních zážitcích najdete na našich
webových stránkách mastermaserati.com nebo nás můžete
kontaktovat přímo na adrese info@mastermaserati.it.

Služba Full Credit*
Zůstaňte na cestách i během opravy vašeho vozu - s našimi
službami Full Credit Services budete řídit vůz včetně map,
sněhových řetězů a dětských sedaček v ceně a zdarma, takže se
budete moci soustředit na to, abyste si užili jízdu.
*Pro více informací kontaktujte svého prodejce nebo zákaznický
servis Maserati na adrese info@maserati.com.

Finanční služby
Nákup vozu s pomocí finančního balíčku Maserati vám umožní
vybrat si ty nejlepší podmínky na trhu a přizpůsobit je svým
potřebám. Oficiální prodejci vozů Maserati budou rádi působit jako
vaši finanční poradci, kteří vám poskytnou odborné poradenství
ohledně různých dostupných možností splátek a vytvoří balíček
služeb na míru vašim požadavkům.
Program silniční asistence
Asistenční program Maserati nabízí exkluzivní řadu služeb a výhod
zdarma po dobu záruky. Asistenční centra, která jsou k dispozici
24 hodin denně, lze kontaktovat v nouzových situacích. Na těchto
místech vám poskytnou zdvořilí a vysoce kvalifikovaní odborníci
nejlepší možné řešení jakéhokoli problému.
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Svět trojzubce
Prohlídka továrny
Objevte srdce výroby nového modelu MC20 v historickém závodě
Maserati v Modeně. Prohlídka továrny v délce 1 h a 45 min začíná
prohlídkou dědictví značky a představením modelové řady.
Následuje montážní linka, motorová laboratoř, lakovna a oficiální
prodejna. Prohlídka showroomu: K dispozici je 40minutová
prohlídka showroomu, která komplexně představuje dědictví a
modelovou řadu. Další informace: factorytour@maserati.com
Předání v továrně
Po uvítací kávě a nápoji v showroomu můžete navštívit historický
závod Maserati v doprovodu odborného průvodce a fotografa.
Nyní je čas na odhalení vašeho nového Maserati! Než se s vámi
rozloučíme, pořídíme závěrečné fotografie.
Pamětní digitální fotoalbum je předáno zákazníkovi. Všechny
modely Maserati mohou být dodány v závodě v Modeně. Požádejte
o dodání do závodu svého oficiálního prodejce Maserati.
Kolekce Maserati
Kolekce exkluzivního oblečení pro volný čas a značkového zboží
Maserati byla vytvořena speciálně pro ty, kteří mají vášeň pro
Maserati. Položky z kolekce Maserati jsou k dostání u všech
prodejců Maserati a v prodejně Maserati Store v showroomu v
Modeně. Případně je lze zakoupit online na adrese
www.maseratistore.com a doručit přímo k vám domů.

maserati.com a získejte kontakty na místní klub Maserati.
Originální příslušenství Maserati
Originální příslušenství Maserati je speciálně navrženo tak, aby
uspokojilo potřeby našich zákazníků, a představuje dokonalou
kombinaci designu, funkčnosti, pohodlí a výkonu. Řada
příslušenství Quattroporte, vyrobená podle nejvyšších standardů
řemeslného zpracování Maserati, byla vyvinuta tak, aby zaručovala
velkou praktičnost spolu s možností přidat svůj osobní a jedinečný
dotek. Objevte všechny možnosti přizpůsobení ve speciální
brožuře, na oficiálních webových stránkách (www.maserati.com)
nebo prostřednictvím oficiální sítě Maserati.
Zákaznické programy
Řízení vozu Maserati je zážitek na celý život, ať už se jedná o
každodenní dojíždění do práce, nebo o nezapomenutelnou
dálkovou cestu. Proto společnost Maserati vytvořila specializované
zákaznické programy, které vám zajistí maximální péči a vynikající
výkon vašeho vozu Quattroporte. Dopřejte si dodatečný klid s
jedním z našich programů údržby nebo prodloužené záruky.
Více se dozvíte ve speciálním letáku, na oficiálních webových
stránkách (www.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/quattroporte
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