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A Maserati története része, hogy a világ leghíresebb szeleiről nevezte el 
autóit. A tradíció 1963 -ban a legendás Mistral-al  kezdődött, ezt követte 
a Ghibli, a Bora és a Khamsin. 2016-ban pedig csatlakozott a Levante 
is a híres Maserati kollekcióhoz. A nevét viselő szél átfúj a Földközi 
-tengeren, és egy pillanat alatt a nyugalomból viharos erőt tanusít. A 
Maserati SUV jegyei hasonlóak, nyomatékos ereje mindig törtetőleg 
halad irány szerint. Az igazi Maserati grand touring hagyomány szerint 
semmi sem zavarhatja meg kényelmét – bármilyen is a sebesség vagy 
bármekkora távolságról is legyen szó,  új utazás kezdődik – az SUV-val 
ami nem ismer határokat.

A Természet ereje



6 76

M i s t r a l  |  1 9 6 3A Levante SUV megtestesíti a Maserati tartós, rettenthetetlen 
és végtelenül progresszív szellemiségét - és része egy 
több mint 100 éves történetnek. A Maserati innovációs 
törekvése és a gyorsaság iránti szenvedély megalapozta 
az elit motorsportba való betörést és azóta minden 
Maserati szériamodell ezt az egyedülálló formulát követi 
-versenytenyésztési teljesítmény, lenyűgöző olasz dizájn, 
luxus és kényelm, amelyet egy rangos grand touringtól 
elvárhat - a legújabb Maserati Levante biztosítja. A feltűnő 
SUV -dizájn pedig újabb nyomatékos dimenziót társít az 
élményhez.

Tartós örökség
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V6 Motor - Levante Modena, Levante Modena SV6 Motor - Levante Trofeo

L4 Motor - Levante GT Hybrid

Végtelen lehetőség

A különböző Levante-változatok motorjai mindent kínálnak, amit egy 
Maseratitól elvárhat – a vicsorgó reakciókészségtől a könnyed hosszú távú 
finomításig.Ráadásul feltűnően hatékonyak a teljesítményük is.

A közúton és terepviszonyok között is élen járó képességek tökéletes 
kombinációja V6 és nagy teljesítményű V8 -as benzinmotorokkal is elérhető, 
beleértve az új hibrid változatot is.
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Három új felszereltségi szint egy különleges találkozásért

A látszat nem csal. Az erőteljes, Trofeo-ra jellemző 
dizájn elemek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy a 
teljesítmény kiemelten fontos.

Trofeo

Szülővárosunk, a gyors autók hazája ihlette. 
A Levante dinamikája most még nagyobb 
teret kap a Modena modellel.

Modena

Három exkluzív új felszereltségi szintet mutattak be az új 2022 -es Levante Range 
keretein belül.  Stílusuk tekintetében az új GT, Modena és Trofeo modellek új logóval 
ékeskednek motorháztetejükön, és új, egyedi jelvényt is kapott mindhárom változat 
közvetlenül a három ikonikus oldalsó szellőzőnyílás felett. Hátul a C oszlopon a 
hagyományos saetta logót felváltotta az új Trident logó, a csomagtartón pedig a 
megújult Maserati felirat olvasható.

A GT felszereltség elegánsan aláhúzza a Maserati eredeti 
útfilozófiáját, és a márka városiasabb és modernebb 
szellemiségét tükrözi.  Ennek az új felszereltségi szintnek 
az elegáns részletei kecsesen illusztrálják, mit is jelent 
stílusosan utazni a Maserati Levantével.

GT
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Levante GT Hybrid

Levante Modena

A Levante kollekció

Max erő Gyorsulás Motor 
elrendezés

Max 
nyomaték

Max 
sebesség

Hajtás

330Lóerő 6.0másodperc L4 450Nm245km/h AWD

350Lóerő 6.0másodperc V6 500Nm251km/h AWD

A Levante magasabb szintre vezeti. Találja meg sajátját.

Levante Trofeo

Max erő Gyorsulás Motor 
elrendezés

Max 
nyomaték

Max 
sebesség

Hajtás

430Lóerő 5.2másodperc V6 580Nm264km/h AWD

580Lóerő 4.1másodperc V8 730Nm302km/h AWD

Levante Modena S
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Levante - Rács

Levante - Oldalsó szellőzőnyílások és Modena jelvény

Levante - Fejtámla részlet

Levante - az SUV-k Maseratija

430Lóerő

M a x  e r ő G y o r s u l á s
5.2másodperc

M a x  s e b e s s é g
264km/h

M o t o r  e l r e n d e z é s
V6

H a j t á s
AWD

M a x  n y o m a t é k
580Nm

Tudjon meg többet Levante -ről

A Modena S Q4 verzió műszaki adatai

Az igazi Maserati grand touring hagyományoknak megfelelően 
a Levante mindent kínál, amit egy Maseratitól elvárhat – a 
vicsorgó reakciókészségtől a könnyed, hosszú távú finomításig. 
Ugyanakkor drámai SUV-arányait kecses vonalak és izmos 
formák egyensúlyozzák, amelyek kifejezik dinamikus célját. A 
rendkívül alacsony tömegközéppontú alváztól, a tökéletesen 
kiegyensúlyozott súlyeloszláson át, az éles aerodinamikus 
karosszériáig - minden részlet a teljesítményt támogatja és 
megalkotja a közúti vezetés és az offroad képességek tökéletes 
kombinációját.

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/levante
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Levante GT Hybrid - Oldalsó szellőzőnyílások és GT jelvény

Levante GT Hybrid - Fejtámla részlet

Levante GT Hybrid - Rácsozat

Levante GT Hybrid-Teljesítménnyel feltöltve

A Levante GT Hybrid a SUV - ok Maseratija, amely a teljesítményt és 
a stílust új magasságokba emeli, nagyobb hatékonysággal. Inspiráló 
és felvillanyozó, a Maserati autók összetéveszthetetlen hangjával. Az 
új Levante hibrid technológiáját úgy tervezték, hogy fokozza minden 
kaland izgalmát. Ne fogadjon el határokat, egyengesse az utat nagyszerű 
Maserati teljesítményével, amely mindig tovább és továbbviszi. A 
Levante GT Hybrid 0,9 másodperccel gyorsabb, mint a Levante Diesel 
változat, 6 másodperc alatt éri el a 0-100 km/órát, végsebessége pedig 
245 km/h. Mild (enyhe) hibrid rendszer, élettel teli Maserati -erő. A 
hibrid rendszer 18% -kal kevesebb üzemanyagot fogyaszt ugyanolyan 
teljesítményhez, mint a 350 LE V6 -os benzines változat.

330Lóerő

M a x  e r ő G y o r s u l á s
6.0másodperc

M a x  s e b e s s é g
245km/h

M o t o r  e l r e n d e z é s
L4

H a j t á s
AWD

M a x  n y o m a t é k
450Nm

Tudjon meg többet a Levante GT Hybridről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/levante/hybrid
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Levante Trofeo - Oldalsó szellőzőnyílások és Trofeo jelvény

Levante Trofeo - Fejtámla részlet

Levante Trofeo - Rács

Levante Trofeo-A gyorsaság művészete

A versenypálya iránti szenvedélyből született Levante Trofeo 
célja, hogy maximalizálja érzelmeit, függetlenül a tereptől. 

A szélhez hasonlóan a Levante Trofeo is képes egy pillanat alatt a 
jóindulatú nyugalomból tomboló viharrá változni. Az 580 lóerős, 
duplaturbós V8-as motor mindössze 4,1 másodperc alatt teszi 
lehetővé a 0-100 km/h sebességű villámlást, és elképesztő 
végsebessége 302 km/h. A Trofeo-specifikus dizájnelemek 
folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy a teljesítmény a 
legfontosabb: a fekete zongorával díszített első rácson át a 
sötét V8-as kipufogócsövekig, a Saetta logó piros vonalától 
a Trofeo-jelvényig, míg a B-oszlopon lévő Tricolore illusztrálja 
merész olasz lelkét.

580Lóerő

M a x  e r ő G y o r s u l á s
4.1másodperc

M a x  s e b e s s é g
302km/h

M o t o r  e l r e n d e z é s
V8

H a j t á s
AWD

M a x  n y o m a t é k
730Nm

Tudjon meg többet Levante Trofeo-ról

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/levante/trofeo
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A Levante belseje tagadhatatlan Maserati jelleget 
áraszt. Ez elegáns olasz stílust, aprólékosan kidolgozott 
részleteket és versenytől származó energiát jelent, 
amely inspirálja a hosszú távú, minőségi utazást. A 
kabinban a megszokott felszabadító érzés uralkodik 
a mindenütt ami a SUV vezetési pozícióval együtt 
meglepő lehet, tekintettel a kupészerű külsőre.

Különleges kihívás
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Nagy teljesítményű luxus
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Q4 Intelligence összkerékhajtás:
Tegyen meg egy extra mérföldet - időjárástól függetlenül. Ezt a 
rendszert úgy fejlesztették ki, hogy a Maserati hátsókerék -meghajtás 
jellegzetességét biztosítsa, még akkor is, ha gyenge a tapadás. Normál 
körülmények között a Q4 rendszer minden nyomatékot a hátsó kerekekre 
utasít, a tökéletesen kiegyensúlyozott Maserati menetdinamika és az 
optimális üzemanyag -fogyasztás érdekében. Ha a tapadás elveszik 
a hirtelen gyorsulás vagy a hátsó tengely alacsony tapadása miatt, 
a Q4 észrevehetetlen 150 milliszekundum alatt megváltoztathatja 
a nyomatékmegosztást a 100 % -os hátsókerék-meghajtásról 50-
50 százalékra  az első és a hátsó kerekek között. A jármű alapvető 
támogatást nyújt a dinamikus menetstabilitáshoz.

Aktív légrugózás:
A fejlett aktív légrugózás emeli vagy süllyeszti a járművet 
szükség vagy preferenciák szerint. A hat beállítás közül a vezető 
választhat az útnak vagy terepnek megfelelő magasságot, a 
terepen való nagy távolságtól az alacsony beállításig a gyors, 
hatékony és sima autópályai-vezetés érdekében.

Levegőminőség -érzékelő:
A Levante intelligens érzékelővel van 
ellátva és egy jelmérő rendszerrel 
párosul, amely kiszámítja a külső 
szennyeződések szintjét, és 
megakadályozza a szennyezett 
levegő és mérgező gázok belépését 
az utastérbe, javítva ezzel a kabinban 
tartózkodók kényelmét.
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Elektromos napfénytető:
A Levante elektromos napfénytetővel felszerelhető, 
amely színezett biztonsági üvegben és kézi napellenzővel 
tündököl. A napfénytető teljesítményvezérelt, hátul 
dönthető vagy teljesen kinyitható; az utóbbi esetben 
visszahúzódik az autó tetejébe, amikoris az első szárny 
automatikusan felemelkedik, hogy eltérítse a légáramlást

MIA (Maserati Intelligent Assistant): 
Az Android Automotive OS által működtetett 
új generációs MIA innovatív és személyre 
szabott felhasználói élményt kínál. A keret 
nélküli 8 ”-os 4 HD érintőképernyő 16:10 
aránnyal új grafikus felületet hordoz. A kijelző 
elegáns, ívelt üvegéllel rendelkezik: ez az első 
a maga nemében az autótervezésben.

Négyzónás klímaberendezés:
A hátsó ülésen utazó utasok kényelme 
érdekében négyzónás klímaberendezés 
áll rendelkezésre: a központi konzolba 
telepített további automatikus kétzónás 
légkondicionáló rendszer lehetővé teszi a 
hőmérséklet és a levegőelosztás külön-
külön történő beállítását a padlón és az 
oszlopokon lévő légkimeneteken keresztül.



34 35

ZF nyolcfokozatú automata sebességváltó:
A kifinomult nyolcfokozatú ZF automata sebességváltó fokozott 
kényelmet, gyorsabb váltást, jobb üzemanyag-fogyasztást és 
kifinomultságot biztosít. Öt vezetési mód áll rendelkezésre: 
normál, sport, terepjáró, fokozott irányítás és hatékonyság (I.C.E.), 
és kizárólag a Levante Trofeo, Corsa mód.

Összecsukható hátsó ülések:
Biztonságosan kell tárolni a sí- vagy snowboard táskát? A 
60/40 arányban felhajtható hátsó ülések sokoldalúan szállítják a 
rakományt.
Amikor a kisebb oldalon lévő ülés teljesen le van hajtva, akkor a 
csomagtér padlója folyamatosan, szinte laposan meghosszabbodik 
a nagyméretű berendezések és tárgyak elhelyezése érdekében.
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Lépjen be a felső légkörbe:
Emelje magasabb szintre a luxust a tágas utastérben, 
amelyből körös-körül a Maserati karaktere sugárzik. 
Jellegzetes olasz stílus, aprólékosan kidolgozott 
felületekkel és a legkiválóbb anyagokkal, mint például 
a Maserati exkluzív, Ermenegildo Zegna által készített 
PELLETESSUTA kárpittal, amely 2022 januárjától a 
Fuoriserie program részévé válik.

Az utastér céltudatos hangulata szintén egy szempont, amely erős különbséget 
jelent a Maserati számára. Két pazar díszítés növeli a belső vonzerejét, és bővíti 
tovább a személyre szabott vezetési lehetőségeket. Az első a matt szénszálas 
szövés, amelyet a Levante Trofeo számos külső szénszálas tulajdonságai ihlettek, 
a szövésminta 3D-s hatásával növelve a dinamikus belső jellemzőket. A második 
a magasfényű fémszövés: ez a stílusos új díszítés fém hálók felhasználásával 
készült, és a kortárs építészet ihlette; az elegáns chevron szövésű minta 
megalapozza az utastér sportos hangulatát.
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A Maserati csatlakozott Önhöz
Ismerje meg a teljesítmény, a kényelem és a biztonság lényegét, hogy minden utazás 
egyedi és izgalmas élménnyé válhasson. Az alkalmazásból a járműhöz intuitív módon 
összekapcsolt Maserati Connect zökkenőmentesen összekapcsolja autóját szokásaival 
és igényeivel, így szabadon élvezheti a vezetést.

Távoli szolgáltatások:
A Maserati Connect alkalmazás megjeleníti az üzemanyagszintet, a 
gumiabroncsnyomást, a kilométer-számlálót, az olaj élettartamát és a jármű 
állapotjelentési kártyáját, beleértve az erőátviteli rendszer, a fékek és felfüggesztés, 
az olaj és folyadékok, a biztonsági rendszerek és a fények ellenőrzését.
Minden információ frissül az utolsó kulcs kikapcsolásakor.

Amazon Alexa:
Alexa segíthet a zenélésben, útvonaltervezésben, 
hívások kezdeményezésében, a naptár 
megtekintésében, a hangoskönyvek 
lejátszásában, az okosotthon irányításában 
az autóból a hangja segítségével - így kezét a 
kormányon tarthatja, szemét pedig az úton.

Otthon az autóban
Használhatja az Alexa Maserati Connect 
készségét, valamint a Google Segédet, 
hogy otthonról interakcióba léphessen a 
járművel. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy 
rákérdezzen a jármű állapotára, és elküldjön 
egy úti célt a jármű navigációs rendszeréhez 
(Send & Go).
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Fejlett vezetéstámogató rendszer
 A Levante lenyűgözően széles körű fejlett ADAS vezetéstámogató rendszerekkel rendelkezik 
és még nagyobb nyugalmat jelent, akár exkluzív nagy túrán vagy, akár a városban.

Közlekedési táblák felismerése
Mi lenne, ha autója figyelmeztetné az éppen elhaladt 
sebességkorlátozó táblára? A Traffic Sign Recognition 
hasznos a különböző típusú táblák megfigyeléséhez: 
sebességkorlátozások, ideiglenes sebességkorlátozások és 
előzési korlátozási zónák.

Highway Assist System (HAS)
Gondolta már, hogy ötvözheti az adaptív sebességtartó 
automatika erényeit a sávtartó asszisztenssel? A Highway 
Assist System (HAS) egy 2. szintű autonóm vezetési rendszer, 
amelyet úgy terveztek, hogy segítsen kormányozni, 
gyorsítani, fékezni és a sávon tartani, különösen akkor, ha 
autópályán vagy korlátozott hozzáférésű autópályán vezet. 

Sávtartó asszisztens (LKA)
Biztonságossá akarja tenni az autópályát és az autópályát? 
A sávtartó asszisztens (LKA) egy biztonságos vezetési 
funkció, amelynek célja a sávjelzések azonosítása és 
a kormányzási manőver kezdeményezése a véletlen 
sávvágások megelőzése érdekében. Az autó biztonsági 
funkciója, amire mindenképpen figyelni kell. 

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
A visszapillantó tükörben lévő kamerának köszönhetően, 
amely figyelemmel kíséri az útburkolati jeleket, a 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer segít a vezetőnek 
abban, hogy a járművet a kiválasztott sávban tartsa az 
autópályákon és a főutakon. Ez csökkenti a sáveltolódást és 
az oldalirányú ütközések lehetőségét, mivel figyelmeztetést 
ad, ha a jármű jelzés nélkül lépi át a sávjelzéseket. Az 
irányjelző aktiválása felülírja a rendszert.

Aktív holttér -asszisztens
Segítségre van szüksége elektronikus úton?
Az Active Blind Spot Assist (ABSA) érzékeli a járműveket, 
amelyek belépnek az oldalsó és hátsó vakfoltba sávváltás, 
előzés és parkolás közben. Ez egy vezetésbiztonsági 
funkció, amely segít szembenézni az út egyik legnagyobb 
veszélyével.

Környezetbemutató Kamera
Tiszta 360 ° -os kilátást biztosít az autó körül, segít a 
parkolásban és kiemeli az egyébként rejtett akadályokat. 
A képeket két kamera rögzíti a visszapillantó tükrök alatt, 
valamint az első és a hátsó kamera, és a főképernyőn 
jelennek meg.

 

Adaptív sebességtartó automatika a Stop e Go funkcióval
Több vezetési kényelemre és fokozott biztonságra van 
szüksége autópályákon és autópályákon? Az adaptív 
sebességtartó automatika (ACC) Stop & Go funkcióval 
beállítja a sebességet, hogy megtartsa az előre beállított 
távolságot az elöl haladó járműtől. Biztonságosabban fogja 
érezni magát, mint valaha, ha autópályán és autópályán 
vezet korlátozott vagy mérsékelt forgalomban.

Frontális Ütközésre figyelmeztető plusz 
Szeretné biztonságban érezni magát, ha nagy forgalomban 
vezet? Legyen szó csúcsforgalomról, nagy eseményről vagy 
forgalmi dugóról, a Forward Collision Warning Plus rendszer 
csökkenti az utóütközések kockázatát a jármű sérüléseinek 
megelőzése vagy korlátozása érdekében.

Hátsó keresztút funkció 
Ez egy örvendetes szolgáltatás, amely figyelmeztetést ad ki, 
amikor egy láthatatlan jármű közeledik, jobbról vagy balról, 
miközben tolat a parkolóhelyről.

Első és hátsó parkolóérzékelő és tolatókamera
A szűk helyeken történő manőverezés megkönnyítése 
érdekében a Levante parkolóérzékelőkkel van felszerelve az 
első és a hátsó lökhárítóban. Ezenkívül van egy opcionális 
visszapillantó kamera, amely a csomagtérzár közelében 
helyezkedik el, és amely a Maserati kijelzőjén az autó mögötti 
látást mutatja.

Aktív vezetési asszisztens
Az Active Driving Assist a Highway Assist kiterjesztése, 
amelyet a MY18 Maserati sorozatán mutattak be. Ez az új 
rendszer minden jó útviszonyban támogatott, függetlenül 
attól, hogy B-utak városi, városi utak vagy autópályák.



42 43

Építse meg a sajátját
Minden Maserati olyan, mint egy műalkotás, amelyet azzal a gondossággal és 
odafigyeléssel készítettek, amelyet csak az emberi kéz művessége tud nyújtani. 
Szabja testre Maserati Levante -jét sajátigényihez illően.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor
https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/shopping-tools/build-and-price
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Az Ön egyedi személyiségeire szabott Maserati.
A Fuoriserie a jellegzetes Maserati személyre szabási program, amely lehetővé 
teszi egyedi Maserati autók létrehozását, az Ön stílusában. Engedje szabadjára 
merészségét, határozza meg saját szabályait.
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Gyűjtemények megméredtetésére készült
Két merész kollekció, a lehetőségek végtelen tárházával. Kezdje az Önt hajtó 
alapértékből, legyen az a teljesítmény, a kortárs stílus vagy az innováció, és fedezze fel 
a számtalan kombinációt, hogy megtalálja azt a Maseratit, amely a legjobban tükrözi 
valódi személyiségét.

Az időtlen stílus, a „Gentleman Racer” korszak 
szerelmeseinek és a Maserati narratíva hűségeseinek 
szentelt. A Corse kollekciót dicsőséges verseny 
örökségünk ihlette.

C O R S E

Futuristáknak, a technológia és az új anyagok 
szerelmeseinek szentelt emberek, akik lelkesen és 
energiával fogadják és bátorítják a változást. Azoknak, 
akik tudják, hogy a legjobb még hátravan.

FUTURA

Tudjonmeg többet Fuoriserie helyszínéről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/brand/fuoriserie
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Műszaki adatok
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MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Hossz

Szélesség (oldalsó tükrökkel)

Szélesség (oldalsó tükrök nélkül)

Magasság (*)

Tengelytávolság

Csomagtér kapacitás

Üzemanyagtartály kapacitás

Saját tömeg

MOTOR

Hengerek száma és elrendezése

Lökettérfogat

Furat

Löket

Tömörítési arány

Max. teljesítmény

A motor fordulatszáma max. teljesítmény

Csúcsnyomaték

A motor fordulatszáma csúcsnyomatéknál

TELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Féktáv (100 - 0 km/h)

Üzemanyag -fogyasztás (kombinált ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (alacsony ciklus

Üzemanyag -fogyasztás (alacsony ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (közepes ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (közepes ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (nagy ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (nagy ciklus)

CO
2
-kibocsátás (extra-magas ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (extra-magas ciklus)

Szabályozás

CO
2
 -kibocsátás (kombinált ciklus)

VÁLTÓ

Váltó

LEVANTE GT HYBRID

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 Lóerő)

5750 rpm

450 Nm

2250 - 4000 rpm

245 km/h

6.0 másodperc

36 m

9.7 - 10.7 l/100 km

301 - 333 g/km

13.3 - 14.7 l/100 km

219 - 237 g/km

9.7 - 10.5 l/100 km

189 - 209 g/km

8.3 - 9.2 l/100 km

217 - 244 g/km

9.6 - 10.8 l/100 km

Euro 6D

220 - 243 g/km

Automatikus 8 fokozat

* Normál menetmagasság

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 Lóerő)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 másodperc

34.5 m

14 - 14.6 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

Euro 6D

317 - 330 g/km

Automatikus 8 fokozat

LEVANTE MODENA

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 Lóerő)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 másodperc

36 m

12.6 - 13.5 l/100 km

433 - 466 g/km

19.2 - 20.6 l/100 km

291 - 313 g/km

12.9 - 13.9 l/100 km

243 - 260 g/km

10.8 - 11.5 l/100 km

261 - 278 g/km

11.6 - 12.3 l/100 km

Euro 6D

284 - 304 g/km

Automatikus 8 fokozat

LEVANTE MODENA S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 Lóerő)

5750 rpm

580 Nm

2000 - 4750 rpm

264 km/h

5.2 másodperc

34.5 m

12.1 - 12.8 l/100 km

437 - 443 g/km

19.3 - 19.6 l/100 km

274 - 293 g/km

12.1 - 13 l/100 km

231 - 247 g/km

10.2 - 10.9 l/100 km

246 - 263 g/km

10.9 - 11.6 l/100 km

Euro 6D

272 - 288 g/km

Automatikus 8 fokozat

Az adatok egyeznek az 2021 júliusában frissített (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek. Ellenőrizze a MY22 Maserati Connect elérhetőségét 
az Ön országában.
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A lehetőségek világa
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Master Maserati Driving Courses
Nincs olyan Maserati -pilóta a világon, aki nem gondolkozott 
volna azon, milyen lehet a fordulatszámmérőt pirosba tolni a 
sebességváltón keresztül, kanyarban átvezetni a versenyvonalat, 
és kipróbálni autója fékképességét.A Master Maserati Driving 
Experience mindezekre a kérdésekre és még sok másra is 
választ ad egy professzionálisan vezetett tanfolyamon keresztül 
azok számára, akik szeretnék felfedezni a leggyorsabb Maserati 
modellek teljesítménypotenciálját természetes környezetükben: 
a versenypályán. A szenzációs MC20 szuperautó és a Ghibli és 
a Levante erőteljes Trofeo verziójának bemutatásával a Master 
Maserati vezetési élmény még dinamikusabb és izgalmasabb 
lesz. Vezetési élményeinkről részletes információért látogasson 
el honlapunkra a mastermaserati.com weboldalra, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk közvetlenül az info@mastermaserati.it címen.

Pénzügyi szolgáltatások
Az autó megvásárlása a Maserati pénzügyi csomag segítségével 
lehetővé teszi a piac legjobb feltételeinek kiválasztását és az 
Ön igényeihez való igazítását. A hivatalos Maserati -kereskedők 
örömmel járnak el pénzügyi tanácsadóiként, szakmai útmutatást 
nyújtva a különböző fizetési lehetőségekről, és az Ön igényeihez 
szabott csomagot készítve.

Road Assistance Program
A Maserati Assistance Program ingyenes és exkluzív 
szolgáltatásokat és előnyöket kínál a jármű jótállási idejére. 
A vészhelyzetekben a nap 24 órájában rendelkezésre álló 
segítségnyújtási központokhoz lehet fordulni. Ezeken a hatékony 
webhelyeken a magasan képzett szakemberek a lehető legjobb 
megoldást nyújtják az ügyfél által jelzett problémákra.

Teljes hitelszolgáltatások*
Maradjon az úton, amíg autója javításra kerül - a teljes 
hitelszolgáltatásunkkal Ön egy ingyenes autó volánja mögött 
lesz, térítésmentes térképekkel, hóláncokkal és gyermekülésekkel 
együtt, ingyenesen, így a vezetés élvezetére összpontosíthat. 

*További információért forduljon a kereskedőjéhez vagy a Maserati 
ügyfélszolgálatához az info@maserati.com címen
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A Trident világa
Gyárlátogatás
Tárja fel az MC20 új termékeinek szívét a történelmi modasei 
Maserati gyárban. Az 1 óra 45 perces gyári túra a márka 
örökségének és modellkínálatának bemutatásával kezdődik. 
Ezt követi a szerelősor, a motorlabor, a festési lehetőségek és 
a hivatalos áruház. Showroom Tour: 40 perces Showroom túra, 
amely átfogó örökség- és modellkínálat-bemutatót kínál. További 
információ: factorytour@maserati.com

Gyárlátogatás
Az üdvözlő kávé és italok után a bemutatóteremben ellátogathat 
a történelmi Maserati üzembe, szakvezető és fotós kíséretében. 
Itt az ideje az új Maserati bemutatójának! Mielőtt elbúcsúzunk, 
elkészülnek az utolsó képek.
A digitális emlék fényképalbumot továbbítják az ügyfélnek. 
Minden modell kiszállítható a modenai üzemben. Kérje a gyári 
szállítást hivatalos Maserati kereskedőjéhez.

Maserati kollekció
Az exkluzív szabadidősruhák és márkás áruk Maserati kollekcióját 
kifejezetten azok számára hozták létre, akik rajongnak a 
Maserati mindenért. A Maserati Collection termékei elérhetők 
minden Maserati kereskedőnél és a Maserati Store -ban, a 
modenai Modena bemutatóteremben. Alternatívaként online is 
megvásárolhatók a www.maseratistore.com címen, és közvetlenül 
házhoz szállíthatók.

Maserati Club
Jelenleg több mint 30 Maserati klub van a világon, amelyek 
több mint 3000 tagot számlálnak. Az exkluzív Maserati Clubhoz 
való csatlakozás azt jelenti, hogy megosztjuk meglátásainkat, 
tapasztalatainkat és minden izgalmat más Maserati tulajdonosokkal 
– és meghívást kapunk különleges eseményekre. Bármely korszak 
Maserati tulajdonosai élvezhetik a Maserati modellek vezetésének 
örömét egy nemzeti és nemzetközi eseménynaptárban, amelyet 
kifejezetten a Maserati klubok hoztak létre klubtagjaik számára, 

mint például a Global Gathering vagy a Maserati International 
Rally. 

Eredeti Maserati tartozékok
A kifejezetten ügyfeleink igényeinek kielégítésére tervezett 
eredeti Maserati tartozékok a design, a funkcionalitás, a kényelem 
és a teljesítmény tökéletes kombinációja. A Maserati kivitelezés 
legmagasabb színvonalára épített Levante tartozékcsaládot úgy 
fejlesztettük ki, hogy garantálja a nagyszerű praktikumot, valamint 
az egyedi és egyedi megjelenés hozzáadásának lehetőségét. 
Készüljön fel az összes testreszabási lehetőség felfedezésére a 
dedikált brosúrában, a hivatalos webhelyen (www.maserati.com) 
vagy a Hivatalos Maserati Hálózaton keresztül.

Ügyfélprogramok
A Maserati vezetése életre szóló élmény, amitől akar, hogy 
hétköznapi ingázást végez, vagy emlékezetes utazásra készül. 
Ez az oka annak, hogy a Maserati dedikált Ügyfélprogramokat 
hozott létre, biztosítva Önt mérföldek után a Levante legnagyobb 
gondosságát és kiváló teljesítményét. Gondoskodjon extra 
nyugalomról karbantartási vagy kiterjesztett garanciális 
programjaink egyikével.
Fedezzen fel többet a dedikált szórólapon, a hivatalos weboldalon 
(www.maserati.com) vagy a hivatalos Maserati hálózaton keresztül.
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Archivio Storico 
A Maserati veterán autók rajongói és tulajdonosai számára 
létrehozott „Archivio Storico” egy olyan szervezet, amelyet azoknak 
szenteltek, akik szeretnének foglalkozni a márka dicsőséges 
múltjával. Az „Archivio Storico” a Maserati ügyfelek számára a 
járművükhöz kapcsolódó történelmi dokumentáció szolgáltatását 
nyújtja. Különböző típusú hitelesített történelmi dokumentumok 
állnak rendelkezésre, amelyeket gondosan és pontosan kutatnak 
a Maserati Történeti Archívumban. A történeti dokumentáció 
szolgáltatással kapcsolatos további információkért írjon az 
archivio.storico@maserati.com e-mail címre.

Maserati Classiche
Egy új korszak kezdetén a Maserati tiszteleg múltja előtt egy új 
programmal amelyet a legértékesebb erőforrása, a történelme 
köré épít. A Maserati Classiche egy új részleg, amelyet kifejezetten 
a klasszikus Maserati modellek tulajdonosai számára terveztek. 
A Maserati Classiche számos dedikált szolgáltatást nyújt 
ügyfeleink számára, az eredetiséget igazoló tanúsítvány mellett, 
a klasszikus autók alkatrészeivel és a restaurálás támogatásával 
kapcsolatban. A Maserati Classiche programmal kapcsolatos 
további információkért forduljon hozzánk a maserati.classiche@
maserati.com e-mail címen.

Európa: 

E-mail: info@maserati.com
Telefon: 00 800 62737284 (díjmentes) 
+390244412899

Kapcsolatok világszerte
Kína:

Telefon: 400-688-51-11 (díjmentes)
021-61210200

Amerika:

E-mail: mymaserati@maserati.com
Telefon: 877-696-2737 (díjmentes)

Japán:

E-mail: info.japan@maserati.com
Telefon: 0120-965-120 (díjmentes)

Közép-Kelet

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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A katalógusban található illusztrációk és szövegek a gyártás 
időpontjában rendelkezésre álló információkon alapulnak. 
Előfordulhat, hogy egyes modellek, funkciók és tartozékok 
nem állnak rendelkezésre, vagy csak az autó piaci bevezetése 
után vagy a Fuoriserie program keretében válnak elérhetővé. 
A Maserati fenntartja a jogot, hogy a színeket, a dizájnt és 
a műszaki jellemzőket bármikor előzetes értesítés nélkül 
módosítsa. A hivatalos Maserati márkakereskedők szívesen 
adnak további információkat a részletekkel és a frissítésekkel 
kapcsolatban. Maradjon kapcsolatban a Maseratival a 
maserati.com oldalon
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maserati.com/levante

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/levante
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