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1963-ban a Maserati rendkívül merész lépést tett, bevezetve a valaha 
volt első luxus sport szedánt. A Quattroporte egy sajátos igényt elégített 
ki kifinomult autósok egy exkluzív csoportja számára. Európa fejlődő 
autópálya-hálózata a lehetőségek izgalmas új világát tárta fel a hosszú 
távú utazást illetően. Ezzel a Maseratival mindez kézzel foghatóvá vált - 
magas sebességgel, tágas kényelemben és lélegzetelállító olasz stílusban. 
Menjünk előre az időben a 2022-es Maserati Quattroportéhoz, és az 
alapelvek nagyrészt változatlanok. A Quattroporte hatalmas teljesítményt 
nyújt a versenyzésre tervezett Ferrari V6-os benzinmotornak vagy egy 
tekintélyes V6-os turbódízelnek köszönhetően. A hosszú tengelytáv 
tágas, elegánsan megalkotott utasteret biztosít. Gondoskodunk a 
kényelemről és az egyszerűségről, a kézi varrású prémium olasz Pieno 
Fiore természetes bőrtől az élvonalbeli vezetéstámogató rendszerekig. 
A tagadhatatlanul kíméletlen, mégis a végletekig elegáns szobrászi 
tervezés pedig rendelkezik mindazzal a megindító erővel, amely a 
Maseratitól elvárható. Míg a Maserati továbbra is formálja a luxus grand 
touring jövőjét, vannak dolgok, amelyek kétségkívül sosem változnak.

Egy nagyszabású ikon
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Q u a t t r o p o r t e  |  1 9 6 3A Maserati Quattroporte egy több, mint 100 évre  
visszanyúló történet része. Ez egy történet az 
állhatatosságról. A kihívások felvállalásáról. A hosszú 
út megtételéről és a győzelemről. És mindezt vakmerő 
olasz stílusban. Azóta minden Maserati gyártási modell 
ezt az egyedi formulát követi, versenyautókhoz méltó 
teljesítményt és megnyerő olasz tervezést kínálva, 
valamint minden luxust és kényelmet megadva, amit csak 
kívánhat egy tekintélyes GT-től. Mindent, amit jogosan 
elvárhat a Maserati Quattroportétól.

Egy maradandó örökség
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Végtelen lehetőségek

A Quattroporte az inspiráló, magas teljesítőképesség és a csúcskategóriás 
professzionális atmoszféra kombinációját nyújtja. Így nemcsak versenyre kész 
szuperautóként teljesít, hanem még kiemelkedően hatékony is.

A Quattroporte a versenyzés ihlette teljesítmény egész skáláját kínálja, a 
V6-os benzinmotortól az erős V6-os turbódízelen át a Trofeo verzió V8-as 
benzinmotoráig.

V6-os motor - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena Q4V8-as motor - Quattroporte Trofeo
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Három új felszereltségi szint az egyedi megjelenésért

Tisztelgés a leggyorsabb előtt. A Trofeo 
kivitel versenyzés ihlette elemekkel testesíti 
meg a sebességet.

Trofeo

A gyors autók szülővárosunk nemes 
hagyományának számítanak. A 
Modena kivitel élesebb sportos 
fókuszt és dinamikus stílust 
kölcsönöz Quattroportejának.

Modena

Három új, exkluzív felszereltségi szintet vezettünk be a 2022-es Quattroporte kínálat 
részeként. Az új GT, Modena és Trofeo kivitelekkel egy új Maserati logó került a 
motorháztetőre, valamint egy, az adott verziót azonosító jelvény a három ikonikus 
oldalsó légbeömlő nyílás fölé. Az autó hátulján a hagyományos “Saetta” logót 
felváltotta az új “Trident” logó a C-oszlopon, a csomagtartóra pedig egy új Maserati 
felirat került.

A GT kivitel elegánsan kihangsúlyozza a Maserati eredeti 
Grand Touring filozófiáját és megtestesíti a márka városi 
és kortárs szellemét. Ezen új kivitel elegáns részletei olyan 
Quattroporte tulajdonosok számára készültek, akik egy 
még magasabb szintű exkluzivitásra vágynak.

GT
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Quattroporte GT

Quattroporte Modena 

A Quattroporte kollekció

Maximál is 
tel jesítmény

350Lóerő

430Lóerő

Gyorsulás

5.5másodperc

5.0másodperc

Motor  
e l rendezése

V6

V6

Maximál is 
nyomaték

500Nm

580Nm

Végsebesség

270km/h

288km/h

Tapadás

RWD

RWD

Találja meg az ikont, amely a legjobban jellemzi Önt.

Quattroporte Trofeo

Maximál is 
tel jesítmény

430Lóerő

580Lóerő

Gyorsulás

4.8másodperc

4.5másodperc

Motor  
e l rendezése

V6

V8

Maximál is 
nyomaték

580Nm

730Nm

Végsebesség

288km/h

326km/h

Tapadás

AWD

RWD

Quattroporte Modena Q4 



14 15

Quattroporte - Hűtőrács

Quattroporte - Oldalsó légbeömlő nyílások és GT jelvény

Quattroporte - Fejtámla hímzés

Quattroporte-Az olasz elegancia ikonja

350Lóerő

M a x i m á l i s 
t e l j e s í t m é n y

G y o r s u l á s
5.5másodperc

V é g s e b e s s é g
270km/h

M o t o r  
e l r e n d e z é s e

V6
Ta p a d á s
RWD

M a x i m á l i s 
n y o m a t é k

500Nm

A GT verzió technikai specifikációi

Tudjon meg többet a Quattroportéról

A Quattroporte az inspiráló, magas teljesítőképesség és a 
csúcskategóriás professzionális atmoszféra kombinációját 
nyújtja. Így nemcsak versenyre kész szuperautóként teljesít, 
hanem még kiemelkedően hatékony is. A Maserati Quattroporte 
a luxus, a  színvonal és a tér találkozása a fenomenális dinamikus 
képességekkel - és mindezt tökéletesen kifejezi az impozáns, 
mégis áramvonalas külső. A tökéletesen kiegyensúlyozott 
súlyeloszlás, a szabvány Skyhook felfüggesztés és a Brembo dual-
cast fékek által a Quattroporte ötvözi a fenomenális dinamikát és 
a teljes kényelmet és biztonságot.

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/quattroporte
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Quattroporte Trofeo - Oldalsó légbeömlő nyílások és Trofeo jelvény

Quattroporte Trofeo - Fejtámla hímzés

Quattroporte Trofeo - Hűtőrács

Quattroporte Trofeo-A Sebesség Művészete

580Lóerő

M a x i m á l i s 
t e l j e s í t m é n y

G y o r s u l á s
4.5másodperc

V é g s e b e s s é g
326km/h

M o t o r  
e l r e n d e z é s e

V8
Ta p a d á s
RWD

M a x i m á l i s 
n y o m a t é k

730Nm

Tudjon meg többet a Quattroporte Trofeoról

A leggyorsabb, a legkifinomultabb. A Quattroporte egy igazi ikon, 
ami a luxus Grand Touringot korábban soha nem látott szintre 
emeli. Azok számára, akik az exkluzivitásban is az élen járnak.

Impozáns méretek, időtlen dizájn, előkelőség a versenyzés 
ihlette elemekkel tűzdelt test által. A Trofeo-specifikus elemek, 
a magasfényű szénszálas első, oldalsó és hátsó légbeömlő 
nyílásoktól kezdve a fekete küszöbspoilereken át egészen a 
sötét V8-as kipufogóig, mind az autó vad szellemét tükrözik. A 
Quattroporte Trofeo grandiózus teljesítményre lett tervezve, 326 
km/h-s végsebességgel és 4,5 mp-es 0-100-ra való gyorsulással, 
melyet a lenyűgöző, 580 lóerős V8-as motor tesz lehetővé.

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/quattroporte/trofeo
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A Maserati Quattroporte utastere egyszerre ragadja 
magával az embert a lenyűgöző teljesítménynek, 
és a precíz kialakítású, kényelmes, technológiailag 
fejlett, páratlan olasz stílusnak köszönhetően.

Egy személyre szóló meghívás
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Magas teljesítményű luxus
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Q4 intelligens összkerékhajtású rendszer:
A Quattroporte Q4 verzió intelligens összkerékhajtású rendszere a lehető 
leginspirálóbb és leglebilincselőbb teljesítményt és kényelmet tartja 
fent - még ideálistól messze eltérő időjárási és útviszonyok esetén is. 
A Maserati által fejlesztett kifinomult algoritmus folyamatosan figyeli a 
dinamikai paramétereket, úgymint a keréksebességet, a kormányszöget, 
a kanyarodás ívét és még a tapadást is, mindezt összevetve a vezetési 
stílussal. Az adatok feldolgozásával a Q4 rendszer azonnal felállít egy 
egyéni tapadási profilt minden egyes kerékről. Ez optimális dinamikát 
biztosít bármikor, bármilyen útviszonyok esetén.

Csapódásgátlós ajtók és kulcs nélküli nyitás: 
Az alapvető kulcs nélküli nyitás funkció lehetővé teszi az ajtók és 
a csomagtartó kinyitását a kilincsek használatával, a slusszkulcs 
megérintése nélkül. A csapódásgátló biztonságosan, erőfeszítés 
nélkül és zajtalanul becsukja a résnyire nyitva hagyott ajtót, 
növelve az autó biztonságát és kényelmét, különösképp a hátsó 
ülésen ülő gyermekek számára.

Légszennyezettség-mérő:
A Quattroporte intelligens szenzorral és 
jelanalizáló rendszerrel van felszerelve, 
amelyek kiszámítják a külső levegő 
szennyezettségének mértékét és 
meggátolják a szennyezett levegő és a 
mérgező gázok bejutását az utastérbe, 
ezáltal javítva minden utas kényelmét.
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Elektromos napfénytető:
A Maserati autók felszerelhetőek sötétített biztonsági 
üvegből készült elektromos napfénytetővel, kézi 
napellenzővel. A napfénytető elektromosan irányítható, 
hátsó részén buktatható, vagy kinyitható teljesen; 
utóbbi esetben az üveg behúzódik az autó tetejébe, 
és elöl felemelkedik egy terelőlemez, hogy eltérítse a 
légáramlatot.

MIA (Maserati Intelligens Asszisztens):
Az Android Automotive operációs rendszerrel 
működő új generációs MIA innovatív és 
személyre szabott felhasználói élményt nyújt. 
Az elegáns, lekerekített szélű, keret nélküli 10,1’’ 
HD érintőképernyő 16:10 képaránnyal egy 
megújult grafikus kezelőfelületet működtet.

Vezeték nélküli töltő:
Töltse fel okostelefonját úgy, hogy 
egyszerűen a kijelölt felületre helyezi azt. Az 
új vezeték nélküli töltő arra is lehetőséget ad, 
hogy az okostelefonon lévő alkalmazások és 
információk megjelenjenek az infotainment 
rendszer kijelzőjén.
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ZF nyolc sebességes automata sebességváltó:
A kifinomult ZF nyolc sebességes automata sebességváltó a Maserati Quattroportéban 
teljesen az Ön irányítása alá helyezi a motor teljesítményét. A fejlett dizájn biztosítja a 
pontos sebességváltást és az optimális teljesítményt. Az automatikusan alkalmazkodó 
szoftvernek köszönhetően a sebességváltó a vezetési stílus függvényében módosítja 
a sebességváltás jellemzőit, hogy még kifizetődőbb vezetési élményben legyen 
része, kettesben autójával. És amikor hosszú, nagy sebességgel megtett utakról van 
szó, az utolsó két sebesség - a hetedik és a nyolcadik - kifejezetten úgy van beállítva, 
hogy csökkentse az üzemanyag-felhasználást és tovább növelje a kényelmet.

Lehajtható hátsó ülések:
Biztonságos elhelyezésre van szüksége sí vagy snowboard 
táskája számára? A 60/40 arányban osztott lehajtható 
hátsó ülések sokoldalú csomagszállítási lehetőségeket 
biztosítanak. Ha az ülést a kisebb oldalon teljesen lehajtjuk, 
egy folytonos, közel teljesen lapos felületet kapunk a 
csomagtartó meghosszabbításaként, hogy nagyméretű 
felszerelést és tárgyakat is el tudjunk helyezni.
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Csakis a legkifinomultabb:
A Maserati Quattroporte belseje mélyen lebilincselő hely – két szinten is. 
Egyrészt ott van a masszív teljesítmény tudatossága és megtapasztalása. 
Másrészt ott van az aprólékosan kidolgozott kényelem, a technológiai élmény 
és a páratlan olasz stílus. A legfinomabb bőrökből készült aprólékos részletek 
és az Ermenegildo Zegna PELLETESSUTA belső kárpitja, valamint a kézzel 
készített díszítések úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek – és felülmúljanak 
– minden igényt.

Az utastér céltudatos légköre egy újabb szempont, ami egyedülállóvá teszi a 
Maseratit. A kétféle pazar belső kivitel vonzó utasteret kínál a sofőr számára, 
és tovább növeli a személyre szabási lehetőségek számát. Az egyik kivitel a 
magasfényű karbonszálas szövet, amelyet a Maserati sportos természetének 
kihangsúlyozására fejlesztettünk, és amely fényes fedőréteggel rendelkezik, 
így térhatást kelt és még különlegesebbé teszi az utasteret. A másik kivitel a 
magasfényű tölgy burkolat, amely olasz mesteremberek keze által, három 
különböző rétegből álló fából készül.
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Maseratija kapcsolódik Önnel
Tegye magáévá a teljesítmény, a kényelem és a biztonság esszenciáját, hogy minden 
utazás egyedi és izgalmas élménnyé váljon. Intuitív és valóságos kapcsolatot teremtve az 
alkalmazás és a jármű között, a Maserati Connect zökkenőmentesen az Ön szokásaihoz 
és igényeihez igazítja az autót, hogy szabadon élvezhesse a tökéletes vezetés élményét.

Távoli elérési szolgáltatások:
A Maserati Connect alkalmazás kijelzi az üzemanyagszintet, a 
guminyomást, a kilométerszámot, az olajélettartamot és egy jelentést a 
jármű egészségéről, beleértve a hajtásláncot, a fékeket és a felfüggesztést, 
az olajat és egyéb folyadékokat, a biztonsági rendszereket és a világítást. 
Minden információ frissül, amikor lezárja az autót.

Amazon Alexa:
Alexa segít a zenelejátszásban, az navigációban, 
a hívásindításban, a naptár megnézésében, a 
hangoskönyvek lejátszásában, az okosotthon 
irányításában az autóból, és még számos más 
dologban is, pusztán az Ön hangja alapján - így 
kezeit mindig a kormányon, tekintetét pedig az 
úton tarthatja.

Otthonából a járműhöz:
A Maserati Connecten keresztül használhatja 
Alexa, valamint a Google Asszisztens 
segítségét, hogy otthona kényelméből 
kommunikálhasson autójával. A szolgáltatás 
lehetővé teszi, hogy kérdezzen a jármű 
állapotáról, és úticélt küldjön a jármű 
navigációs rendszerének (Send & Go).
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Fejlett vezetéstámogató rendszer (ADAS)
A Quattroporte széleskörű 2-es szintű fejlett vezetéstámogató 
rendszerekkel van felszerelve, amely a jelenleg megengedett legmagasabb 
szintű önvezető technológia. Ennek köszönhetően Ön bármilyen forgalmi 
helyzetben méginkább nyugodt maradhat.

Táblafelismerő rendszer
Mit szólna ahhoz, ha autója fel tudná hívni figyelmét a 
sebsességkorlátozó táblára, ami mellett épp elhaladt? A 
táblafelismerő rendszer több különböző tábla felismerésében 
hasznos, úgymint a sebességkorlátozás, az ideiglenes 
sebbességkorlátozás és az előzési tilalom.

Autópálya támogató rendszer (HAS)
Gondolt már arra, milyen lenne a sebességtartó automata 
és a sávtartó rendszer előnyeit kombinálni? Az autópálya 
támogató renszer (HAS) egy 2-es szintű önvezető 
rendszer, amely arra lett tervezve, hogy segítsen Önnek 
kormányozni, gyorsítani, fékezni és autóját a sávban 
tartani, főként, amikor autópályán vagy autóúton halad. 

Sávtartó asszisztens (LKA)
Szeretné biztonságosabbá tenni az autópályán vagy 
autóúton történő közlekedését? A sávtartó asszisztens 
egy vezetésbiztonsági rendszer, amely arra lett tervezve, 
hogy felismerje a sávjelzéseket és kormánymanővert 
kezdeményezzen a véletlen sávelhagyás elkerülésének 
érdekében. Egy olyan biztonsági megoldás, amelyet 
mindenképp érdemes szem előtt tartani. 

Sávelhagyást jelző rendszer
Egy, a visszapillantó tükör hátuljába szerelt kamerának 
köszönhetően, amely figyeli a következő útszakaszt, a 
sávelhagyást jelző rendszer segít a sofőrnek az autót 
a választott forgalmi sávban tartani autópályákon és 
főutakon. Ez csökkenti a sávelhagyás és az oldalirányú 
ütközések valószínűségét, mivel a rendszer figyelmezetést 
küld, ha irányjelzés nélkül elhagyjuk a sávunkat. Az irányjelző 
bekapcsolása felülírja a rendszert.

Aktív holttér asszisztens
Jól jönne, ha az elektronika hátrafordulna Ön helyett?
Az aktív holttér asszisztens érzékeli az oldalsó és hátsó 
holttérben tartózkodó járműveket sávváltás, előzés és 
parkolás során. Ez egy olyan vezetésbiztonsági funkció, 
amely segít megküzdeni az egyik legnagyobb veszéllyel az 
utakon.

Panoráma kamera
Tiszta, 360 fokos látképet biztosít az autó körül, mely segít 
a parkolásban és az egyébként észrevehetetlen akadályok 
észlelésében. A képeket két, az oldalsó visszapillantó tükrök 
alatti, valamint egy elülső és egy hátulsó kamera rögzíti 
mlyek a középkonzolon jelennek meg.

Adaptív sebességtartó rendszer Stop & Go funkcióval
Több kényelemre és biztonságra vágyik, amikor autópályán 
vezet? Az adaptív sebességtartó rendszer Stop & Go 
funkcióval úgy igazítja autója sebességét, hogy az Ön 
előtt haladó autótól az előre megadott távolságot tartsa. 
Autópályán, mérsékelt forgalomban haladva nagyobb 
biztonságban fogja érezni magát, mint valaha.

Fejlett ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer 
Szeretné nagyobb biztonságban érezni magát nagy 
forgalomban? Akár a csúcsidő, akár egy nagy esemény 
vagy forgalmi dugó okozza a nehézséget, a fejlett ráfutásos 
ütközés figyelmezető rendszer csökkenti a ráfutásos 
balesetek esélyét, ezzel megelőzve, illetve limitálva az 
autójában keletkező kárt.

Hátsó keresztirányú forgalmi figyelmezető rendszer 
Ez egy örömmel fogadott funkció, mely figyelmeztető 
jelet küld, ha parkolóhelyről kitolatva egy nem látott jármű 
keresztezi az utunkat.

Elülső és hátulsó parkolószenzor és tolatókamera
A szűk helyeken való manőverezést segítendő, a Quattroporte 
az első és hátsó lökhárítókba rejtett parkolószenzorokkal 
van felszerelve. Ezen felül opcionálisan tolatókamerával is 
szerelhető, mely a csomagtartó zárjának közelében kerül 
beszerelésre és a középkonzolon jeleníti meg az autó háta 
mögött felvett képet.

Aktív vezetői asszisztens
Az aktív vezetői asszisztens az MY18-as modellekkel 
bevezetett autópálya asszisztens kiegészítése. Ez az új 
rendszer minden fajta jó minőségű úton működik, attól 
függetlenül, hogy az autópálya, városi út vagy országút. 
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Építse meg sajátját
Minden egyes Maserati olyan, mint egy műalkotás, amelyen látható az odaadás 
és a figyelmesség, amelyet csak a kétkezi munka képes nyújtani. Építse meg saját 
Maserati Quattroporteját és szabja személyre saját igényei szerint.

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


44 45

Az Ön Maseratija, az Ön egyedi személyiségéhez igazítva. A Fuoriserie a Maserati 
egyedülálló rendszere, mellyel szeméylre szabott, egyedi autót hozhat létre saját 
stílusában. Engedje szabadon a fantáziáját és szablya meg ön a szabályokat.
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Méretre szabott kollekciók
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 

Az időtlen stílus és a ‘Gentlemen’-versenyzők korának 
szerelmesei, valamint a Maserati hűséges követői és 
ismerői számára. A Corse kollekciót a versenypályáról 
hozott dicső örökségünk ihlette.

C O R S E

A futuristáknak, a technológia és az új anyagok 
szerelmeseinek, azoknak, akik magukévá teszik és 
lelkesedéssel fogadják a változást. Azoknak, akik tudják, 
a java még csak most következik.

FUTURA

Tudjon meg többet a Fuoreserieről

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

Forduló kör

Csomagtér kapacitás

Üzemanyagtartály kapacitás

Homologizált súly

Átlagsúlya

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

* Európai piaci verzió

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

11800 mm

530 l

80 l

2000 kg

2060 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 Lóerő

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.5 másodperc

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

455 - 465 g/km

20.1 - 20.5 l/100 km

302 - 304 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

238 - 243 g/km

10.6 - 10.8 l/100 km

228 - 233 g/km

10.1 - 10.3 l/100 km

Euro 6D

276 - 282 g/km

Automatikus 8 fokozat

QUATTROPORTE MODENAQUATTROPORTE GT 

5262 mm5262 mm

2128 mm2128 mm

1948 mm1948 mm

1481 mm1481 mm

3171 mm3171 mm

11800 mm11800 mm

530 l530 l

80 l80 l

1900 kg1900 kg

2000 kg2000 kg

V6 60°V6 60°

2979 cc2979 cc

86.5 mm86.5 mm

84.5 mm84.5 mm

9.7:19.7:1

316 kW (430 Lóerő)257 kW (350 Lóerő)

5750 rpm5500 rpm

580 Nm580 Nm

2250 - 4000 rpm1750 - 4500 rpm

288 km/h270 km/h

5.0 másodperc5.5 másodperc

35.5 m35.5 m

10.8 - 11.2 l/100 km11 - 12.1 l/100 km

405 - 413 g/km410 - 416 g/km

17.9 - 18.2 l/100 km18.1 - 18.3 l/100 km

253 - 268 g/km258 - 269 g/km

11.2 - 11.8 l/100 km11.4 - 11.9 l/100 km

209 - 216 g/km205 - 215 g/km

9.2 - 9.6 l/100 km9 - 9.5 l/100 km

210 - 219 g/km206 - 217 g/km

9.3 - 9.7 l/100 km9.1 - 9.6 l/100 km

Euro 6DEuro 6D

244 - 254 g/km243 - 254 g/km

Automatikus 8 fokozatAutomatikus 8 fokozat

QUATTROPORTE MODENA Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

11800 mm

530 l

80 l

1980 kg

2065 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 Lóerő)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

288 km/h

4.8 másodperc

35.5 m

11.2 - 11.6 l/100 km

412 - 419 g/km

18.2 - 18.5 l/100 km

261 - 274 g/km

11.5 - 12.1 l/100 km

217 - 227 g/km

9.6 - 10 l/100 km

220 - 229 g/km

9.7 - 10.1 l/100 km

Euro 6D

253 - 263 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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Egy lehetőségekkel teli világ
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Master Maserati vezetési kurzusok
Nincs Maserati sofőr a világon, aki ne játszott volna még el a 
gondolattal, hogy milyen lenne csúcsra járatni a motort, az ideális 
íven kanyarodni, és letesztelni az autó fékezési képességét, a 
határokat feszegetve. A Master Maserati vezetési élmény erre és 
még sok másra nyújt lehetőséget egy sor professzionális sofőrök 
által vezetett kurzus formájában azoknak, akik érezni szeretnék a 
leggyorsabb Maserati modellek teljesítményének felső határát az 
erre legideálisabb környezetben: a versenypályán. A szenzációs 
MC20 szuperautó és a Ghibli és Levante Trofeo verzióinak 
bevezetésével a Master Maserati vezetési élmény dinamikusabb 
és izgalmasabb, mint valaha. A részletekért látogasson el hozzánk 
a mastermaserati.com oldalon vagy lépjen velünk kapcsolatba 
közvetlenül az info@mastermaserati.it e-mail címen.

Pénzügyi szolgáltatások
Ha autóját egy Maserati pénzügyi csomag segítségével vásárolja 
meg, azzal lehetővé teszi, hogy a piacon elérhető legjobb 
feltételeket válassza és saját igényei szerint alakítsa azokat. A 
hivatalos Maserati kereskedők örömmel állnak rendelkezésére 
mint pénzügyi tanácsadók, professzionális útmutatást adva a 
különféle elérhető fizetési opciókról, és az Ön igényeihez igazított 
csomagot állítva össze.

Gépjármű asszisztencia
A Maserati asszisztencia programja exkluzív szolgáltatásokat 
nyújt Önnek ingyenesen az autója garanciaideje alatt. Vészhelyzet 
esetén az ügyfélszolgálati központok a nap 24 órájában hívhatóak, 
ahol képzett és udvarias kollégáink várják hívását és segítenek 
bármiféle probléma megoldásában.

Full Credit szolgáltatások
Maradjon úton miközben autója a szervizben van - Full Credit 
szolgáltatásunk keretein belül egy térképpel, hólánccal és 
gyereküléssel ellátott csereautót biztosítunk az Ön számára, hogy 
Önnek már csak a vezetés élményével kelljen foglalkoznia. 

*További információért kérjük, keresse fel kereskedőjét vagy a 
Maserati ügyfélszolgálatot az info@maserati.com címen



58 59

A Trident világa
Gyárbejárás
Nyerjen betekintést a vadonatúj MC20 gyártásának 
kulisszái mögé a legendás Maserati gyárban, Modenában. 
Az 1 óra 45 perces gyárbejárás a márka örökségének és 
modelpalettájának bemutatásával kezdődik, majd a gyártósoron, 
a motorlaboratóriumon, a festőműhelyen és a hivatalos 
ajándékbolton visz keresztül. Bemutatóterem-túra: egy 40 perces 
bemutatótermi túra is elérhető, amely a márka örökségét és 
modelpalettáját mutatja be mélyrehatóbban. További infomáció: 
factorytour@maserati.com

Gyári átvétel
Egy, a bemutatóteremben elfogyasztott welcome drink vagy kávé 
után meglátogathatja a legendás Maserati üzemet egy túravezető 
és egy fotós társaságában. Itt az ideje, hogy leleplezzük vadonatúj 
Maseratiját! Mielőtt elbúcsúznánk Öntől, megörökítjük az átadás 
pillanatait. Az eseményről készült digitális fényképalbumot 
továbbítjuk Önnek. A palettánkban szereplő bármely modell 
átvehető a modenai üzemben. Igényelje gyári átvételét a helyi 
Maserati kereskedésében.

Maserati kollekció
A Maserati kollekciót exkluzív szabadidőruhákból és 
márkatermékekből állítottuk össze a Maserati szenvedélyesei 
számára. A Maserati kollekció darabjai elérhetőek bármely 
márkakereskedésben, a modenai gyár ajándékboltjában, valamint 
online, a www.maseratistore.com oldalon, ahonnan házhoz is 
szállítjuk Önnek megrendelését.

Maserati klub
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. 

Maserati Genuine kiegészítők
A Maserati Genuine kiegészítők kifejezetten arra a célra lettek 
létrehozva, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsék. Kiválóan 
ötvözik a funkcionalitást, a kényelmet, a teljesítményt és a 
dizájnt. A Quattroporte kiegészítői a legmagasabb minőséget 
képviselik és praktikusságuk mellett lehetőséget biztosítanak 
Önnek arra is, hogy saját képére formálja autóját. Ismerje meg a 
személyreszabási lehetőségeinket a brosúrából, a www.maserati.
com oldalon, vagy márkakereskedőjétől.

Vásárlói programok
Maseratit vezetni életreszóló élmény, legyen szó napi ingázásról 
vagy egy emlékezetes utazásról. Éppen ezért hoztunk létre 
különböző vásárlói programokat, hogy kilométerről kilométerre 
a lehető legjobb bánásmódban részesítve Quattroportéját, 
Ön maximális teljesítményben részesülön. Gondoskodjon lelki 
békéjéről kiterjesztett garanciáink vagy karbantartási programjaink 
egyikével. Tudjon meg többet szórólapunkból, a www.maserati.
com oldalról vagy márkakereskedőjétől.



60 61

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/Quattroporte

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