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MASERATI CONNECT KLIENTO VADOVAS

M„Maserati Connect“ pavers jūsų patirtį automobilyje ir aplink jį 
sklandžia. Galėsite intuityviai valdyti galią, komfortą ir saugumą, kad 
kiekvieną kelionę paverstumėte unikalia ir jaudinančia nauja patirtimi. 
Nuolat palaikydami ryšį su automobiliu, galėsite naudotis naujoviškomis 
paslaugomis ir funkcijomis per visą automobilio eksploatavimo laiką. 

Visada gausite informaciją apie jo būklę ir padėtį: galėsite palaikyti ryšį 
su automobiliu per išmanųjį telefoną, išmanųjį laikrodį ar virtualų asistentą 
(„Alexa“ arba „Google Assistant“) neišeidami iš namų.
 
Naudokitės navigacija su eismo informacija realiuoju laiku ir naršykite 
naujausius žemėlapius. Išbandykite „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos 
taško teikiamus pranašumus (nemokamas 3 GB paketas), aktyvuokite 
„Alexa“ automobilyje ir gaukite specialią pagalbą avarijos, gedimo ar 
automobilio vagystės atveju. 

Žinokite viską.

Mėgaukitės prabanga savo rankose, 
kad ir kur bebūtumėte.

JŪSIŠKIS MASERATI VISADA 
RANKA PASIEKIAMAS.
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Daugybė „Maserati Connect“ privalumų.
BEGALĖ NAUJOVIŲ.
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Naudodami išmanųjį telefoną, išmanųjį laikrodį ar 
virtualų asmeninį asistentą („Alexa“ arba „Google 
Assistant“), nesunkiai gausite nepertraukiamą 
ir tiesioginę prieigą prie automobilio ir bet kada 
galėsite patikrinti jo būklę ir vietą.

Susikoncentruokite į mėgavimąsi važiavimu naršydami 
naujausiuose žemėlapiuose (dėl nuolatinių žemėlapių 
atnaujinimų belaidžiu būdu). Planuokite kiekvieną 
kelionę remdamiesi tikralaike eismo informacija ir 
gaukite naujienas apie orą ir laisvas stovėjimo vietas 
ten, kur keliaujate. Naudokite iki 8 atsineštų planšetinių 
kompiuterių ar nešiojamųjų kompiuterių, prisijungiančių 
prie integruoto „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos 
taško. Naudodami „Alexa“ funkciją, galite paprašyti 
paleisti muziką, perklausyti naujienas, patikrinti orus, 
valdyti išmaniuosius namų įrenginius ir daugiau.

Kelionės be rūpesčių: „Maserati Connect“ padės 
iškilus bėdai. Prireikus pagalbos kelionės metu 
arba automobilio vagystės atveju bus suteikta 
speciali pagalba.

Sklandus jungiamumas Tikras malonumas vairuoti Nuolatinė apsauga
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Automobilio būklė per atstumą 
„Maserati Connect“ programėlėje nuo paskutinio automobilio 
užrakinimo rodoma ši informacija: degalų lygis, padangų slėgis, 
odometras, alyvos naudojimo trukmė, automobilio būklės ataskaitos 
kortelė (apima: galios pavaros, stabdžių ir pakabos, alyvos ir skysčių, 
saugos sistemų, žibintų patikrinimus), oro kondicionavimo nuostatos, 
durelių ir variklio būklė (įjungta / išjungta).

Nuotolinis automobilio valdymas
Naudodami „Maserati Connect“ programėlę galite: užrakinti 
ir atrakinti dureles, mirksėti automobilio šviesomis, pypsėti 
automobilio garso signalu, įjungti / išjungti variklį.

Nuotolinis programinės įrangos ir funkcijų naujinimas
Per visą automobilio eksploatavimo laiką mobiliuoju arba „Wi-
Fi“ ryšiu gausite naujienas apie naujausias galimas paslaugas ir 
funkcijas.

Važiavimo įspėjimai 
Galite nustatyti važiavimo įspėjimus pagal paros laiką, važiavimo 
greitį ir geografinę vietą. Įspėjimus galima iš anksto užprogramuoti, 
išsaugoti ir prireikus įjungti bei išjungti. Jei pasirinktas įspėjimas ir 
automobilis pažeidžia taisyklių rinkinį, išmaniajame telefone gausite 
pranešimą. Taip pat galima sukurti nuorodą į iš anksto nustatytą 
automobilio patarnautojo režimą, nustatant geografinę tvorą 2,5 
mylios spinduliu aplink automobilio pastatymo zoną.

Išmaniojo laikrodžio Plėtinys
„Maserati Connect“ išmaniojo laikrodžio programėlė sudaro 
galimybę naudotis kai kuriomis nuotolinio automobilio valdymo 
funkcijomis.

Automobilio valdymas per alexa / google home
Nepalikdami namų naudokitės „Maserati Connect“ norėdami 
valdyti savo automobilį. Tiesiog paklausę savojo „Maserati“, 
galite nuotoliniu būdu užrakinti / atrakinti dureles, sužinoti, kiek 
liko degalų, išsiųsti kelionės tikslą į automobilio navigacijos sistemą 
(siųsti ir važiuoti) ir naudotis kitomis funkcijomis. 

Kai kurios „Alexa“ funkcijos priklauso nuo išmaniųjų namų technologijos. 
„Amazon Alexa“ ir visi susiję ženklai yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos filialų 
prekių ženklai.Palaikymas ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies 
(regiono) ir kalbos.

Kai kurie apdailos lygiai gali būti nepalaikomi, o kai kuriems automobiliams 
gali prireikti duomenų, pramogų ar ryšio paketo / prenumeratos, kad galėtų 
naudoti „Alexa“. Daugiau informacijos gausite susisiekę su „Maserati“ klientų 
aptarnavimo tarnyba.

Automobilio paieškos funkcija
Automobilio vieta rodoma žemėlapyje naudojantis „Maserati 
Connect“ programėle.

Priežiūros planavimas
Kai ateis laikas planuoti „Maserati“ priežiūrą, užteks pasirinkti 
savo mėgstamą „Maserati“ servisą (iš „Global Mobile App“ arba 
paskambinus telefonu) ir rezervuoti susitikimą jums patogiu metu. 
Su jumis greitai susisieks pardavėjas, kad patvirtintų rezervuotą 
susitikimą.

Naudodami išmanųjį telefoną, išmanųjį laikrodį ar virtualų 
asmeninį asistentą („Alexa“ arba „Google Assistant“), 
nesunkiai gausite nepertraukiamą ir tiesioginę prieigą 
prie automobilio ir bet kada galėsite patikrinti jo būklę 
ir vietą.

Sklandus jungiamumas
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Eismo atnaujinimas realiu laiku
Navigacijos sistema naudoja debesimis pagrįstą tikralaikę 
eismo informaciją, kad tiksliai įvertintų atvykimo laiką ir pateiktų 
alternatyvių maršrutų pasiūlymus, išvengiant kamščių ir 
sutrumpinant kelionės laiką.

Tikralaikės stovėjimo vietos paieškos funkcija
Ieškant kelionės tikslo arba naršant žemėlapyje, sistema parodys 
automobilių stovėjimo garažus ir jų laisvumą (raudona / žalia). Kai 
paliesite konkretų automobilių stovėjimo garažą, iššokančiajame 
lange matysite visą informaciją, įskaitant: stovėjimo vietų skaičių (iš 
viso / laisvų), nurodymus, ar automobilių stovėjimo aikštelė pildosi, 
ar tuštėja, ir darbo / uždarymo valandas.
Pastaba: ne visos automobilių stovėjimo aikštelės teiks tokią 
dinamišką informaciją.

Tikralaikės degalų paieškos ir kainų rodymo funkcija  
Degalų paieškos paslauga suteikia informaciją apie degalinių 
vietas ir degalų kainas pagal kuro rūšį. Informaciją galite naudoti 
norėdami palyginti degalų kainų lygius netoliese arba kelyje 
esančiose degalinėse.
Pastaba: ne visos degalinės teiks tokią dinamišką informaciją.

Nuspėjamoji navigacija
Sistema seka dažniausias jūsų kelionės vietas ir maršrutus. Po 2–3 
savaičių mokymosi laikotarpio sistema galės pasiūlyti kelionės 
tikslą, kai užvesite automobilį, atsižvelgdama į savaitės dieną ir 
paros laiką. Jums bus pateiktas pasiūlymas ir vienu bakstelėjimu 
galėsite pasirinkti vykti ten.

Paskutinės mylos navigacija
Naudodami paskutinės mylios navigacijos funkciją ir pastatę 
automobilį už daugiau nei 1 mylios nuo galutinio tikslo, dėl 
integruotosios navigacijos funkcijos galėsite perkelti likusį maršrutą 
į išmanųjį telefoną, kad galėtumėte be vargo įveikti paskutinę 
kelionės dalį.

Tikslo siuntimas į automobilį
„Maserati Connect“ programėlėje galite ieškoti vietų ir lankytinų 
objektų bei pateikti juos žemėlapyje. Kelionės tikslus galima 
siųsti į automobilį ir iš anksto nustatyti, kad būtų rodomi užvedus 
automobilį.

Nuotolinis žemėlapių atnaujinimas
Navigacijos sistema automatiškai atsisiunčia žemėlapio naujinius 
naudodama įterptąjį ryšį (be jokio mokesčio), kad visada 
naudotumėte naujausius žemėlapius. Atnaujinimas atliekamas 
daliniais / laipsniškais veiksmais, vadovaujantis „TomTom“ 
algoritmu, užtikrinant, kad dominančiose srityse turėtumėte 
naujausius žemėlapius.

Navigacijos gatvės vaizdas
Gatvės lygio vaizdas gali padėti atrasti reikiamą vietą: tereikia jį 
aktyvuoti naršymo ekrane ir mėgautis 360 laipsnių perspektyva 
aplink ieškomą tikslą (paslauga paremta „Google Street View“).

Lankytinų objektų paieška
Galite ieškoti kelionės tikslo vietos arba lankytinų objektų 
naudodami vieną vienintelę užklausos eilutę (kaip žiniatinklio 
paieškos sistemose). Paieška vykdoma internetiniame kataloge, 
kuris nuolat atnaujinamas – jei nėra ryšio, paieška vykdoma 
integruotame kataloge.

Orų informacija
Informacija apie orus kelionės tikslo vietoje ir pakeliui į ją yra 
pasiekiama ir rodoma navigacijos puslapyje, kai ieškote norimos 
aplankyti vietos.

TIDAL
Visuose įrenginiuose galite mėgautis „HiFi“ / „Master“ kokybės 
transliacijų paslaugomis, kurias teikia vienintelė į atlikėją orientuota 
pramogų platforma, užtikrinanti tinkamą „HiFi“ lygį be nuostolių, 
įskaitant novatoriškas aukštos kokybės technologijas ir daugiau 
nei 60 mln. dainų katalogą su specialiais išskirtiniais kūriniais 
(paskelbta virš 500 nuo paleidimo). Naudodami TIDAL išnaudosite 
visas muzikos transliavimo galimybes, kiekvieną akimirką 
pritaikydami sau ir savo „Maserati“.

Susikoncentruokite į mėgavimąsi važiavimu naršydami 
naujausiuose žemėlapiuose (dėl nuolatinių žemėlapių 
atnaujinimų belaidžiu būdu). Planuokite kiekvieną 
kelionę remdamiesi tikralaike eismo informacija ir 
gaukite naujienas apie orą ir laisvas stovėjimo vietas 
ten, kur keliaujate. Naudokite iki 8 atsineštų planšetinių 
kompiuterių ar nešiojamųjų kompiuterių, prisijungiančių 
prie integruoto „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško. 
Naudodami „Alexa“ funkciją, galite paprašyti paleisti 
muziką, perklausyti naujienas, patikrinti orus, valdyti 
išmaniuosius namų įrenginius ir daugiau.

Tikras malonumas vairuoti

Prijungta navigacija
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Wi-fi viešosios interneto prieigos taškas
Automobilyje galite aktyvuoti „Wi-Fi“ prieigos tašką, kuris 
leidžia prijungti iki 8 mobiliųjų įrenginių. Šią paslaugą turėsite 
užsiprenumeruoti tiesiogiai iš „Maserati“ partnerio, o tai galima 
padaryti per „Maserati Connect“ klientų žiniatinklio portalą: jis 
nukreips jus į specialų partnerio el. prekybos svetainės puslapį. 
„Wi-Fi Maserati“ partneris

Automobilyje įdiegta alexa 
Naudodami „Alexa“ funkciją, galite paprašyti paleisti muziką, 
perklausyti naujienas, patikrinti orus, valdyti išmaniuosius namų 
įrenginius ir daugiau. „Alexa“ yra patalpinta debesyje, todėl ji nuolat 
protingėja ir plečia galimybes, kurios automatiškai pateikiamos 
automobilyje. Naudoti „Alexa“ savajame „Maserati“ paprasta – 
tiesiog palieskite ir paklauskite, o „Alexa“ jums atsakys akimirksniu.
Aktyvuokite „Alexa“ savajame „Maserati“

Būtina aktyvi „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško paslauga. „Amazon 
Alexa“ ir visi susiję ženklai yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos filialų prekių ženklai.

Palaikymas ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies (regiono) ir kalbos. 
Kai kurie apdailos lygiai gali būti nepalaikomi, o kai kuriems automobiliams 
gali prireikti duomenų, pramogų ar ryšio paketo / prenumeratos, kad galėtų 
naudoti „Alexa“. Daugiau informacijos gausite susisiekę su „Maserati“ klientų 
aptarnavimo tarnyba.

Automobilyje integruota pramogų sistema

Susikoncentruokite į mėgavimąsi važiavimu naršydami 
naujausiuose žemėlapiuose (dėl nuolatinių žemėlapių 
atnaujinimų belaidžiu būdu). Planuokite kiekvieną 
kelionę remdamiesi tikralaike eismo informacija ir 
gaukite naujienas apie orą ir laisvas stovėjimo vietas 
ten, kur keliaujate. Naudokite iki 8 atsineštų planšetinių 
kompiuterių ar nešiojamųjų kompiuterių, prisijungiančių 
prie integruoto „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško. 
Naudodami „Alexa“ funkciją, galite paprašyti paleisti 
muziką, perklausyti naujienas, patikrinti orus, valdyti 
išmaniuosius namų įrenginius ir daugiau.

Tikras malonumas vairuoti
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Pagalbos skambutis
Pagalbos skambutis skirtas atvejams, kai kyla susirūpinimas dėl 
asmenų sveikatos. Skambutis nukreipiamas specializuoto operacijų 
centro, turinčio sutartį su „Maserati“, operatoriui. Kritiniu atveju 
operatorius gauna informaciją apie automobilio vietą ir automobilio 
saugos sistemų būklę bei iš vairuotojo sužino, kokio tipo skubi 
pagalba reikalinga (greitoji pagalba, gaisrinė ar pan.). Pagalbos 
skambutį galima pradėti rankiniu būdu, naudojant pagalbos 
mygtuką ant automobilio lubų lemputės, radijo ekrano pradžios 
ekrane paliečiant piktogramą „Pagalbos skambutis“ arba „Maserati 
Connect“ programėlės piktogramą „Pagalbos skambutis“, kurią 
rasite pagalbos meniu; funkcija įsijungia automatiškai išsiskleidus 
oro pagalvei arba apsivertus.

Pagalbos kelyje skambutis
Pagalbos kelyje skambutis skirtas atvejams, kai iškyla su 
automobiliu susijusi problema: iškviečiamas „Maserati“ pagalbos 
kelyje teikėjas, operatorius iš vairuotojo sužino, kokios pagalbos 
reikia. Paslauga teikiama tik jei klientas turi aktyvią pagalbos 
kelyje apsaugą. Pagalbos kelyje skambutį galima pradėti rankiniu 
būdu, radijo ekrane palietus piktogramą „Pagalba kelyje“ (rasite 
pagalbos skambučio meniu) arba „Maserati Connect“ programėlėje 
(pagalbos meniu) palietus piktogramą „Pagalba kelyje“.

Nuotolinė būklės diagnostika
Gavus įspėjamąjį signalą, „Maserati Connect“ programėlėje 
rodoma automobilio būklės įspėjimo kortelė. Palietus automobilio 
būklės įspėjimo kortelę, galima matyti įspėjimo tipą. Pateikiami 
šių sistemų įspėjimai: galios pavaros, stabdžių ir pakabos, alyvos 
ir skysčių, saugos sistemų. Be to, kas mėnesį el. paštu gausite 
automobilio būklės ataskaitą. Automobilio būklės ataskaita apima: 
galios pavaros, stabdžių ir pakabos, alyvos ir skysčių, saugos 
sistemų būklę.

Pranešimas apie vagystę
Į savo išmanųjį telefoną gaunate tiesioginį pranešimą, kai 
automobilis yra liečiamas (atjungiamas akumuliatorius, įsijungia 
automobilio signalizacija, akselerometras pajunta judėjimą).

Vogto automobilio paieškos funkcija
Paskelbę teisėsaugos institucijoms apie vagystę galite paskambinti 
į saugių operacijų centrą, kuris padės atgauti automobilį. Saugių 
operacijų centras gali nustatyti automobilio vietą ir susisiekti su 
policija, padėdamas koordinuoti bandymą susigrąžinti automobilį. 
„Maserati Connect“ programėlėje galite eiti į pagalbos meniu, 
susirasti pagalbos automobilio vagystės atveju telefono numerį 
ir juo paskambinti. 

Pranešimai automobilyje
Kai radijo ekrane pasirodo tiesioginiai pranešimai apie techninę 
priežiūrą, automobilio būklę (stabdžius, alyvą, padangas, 
akumuliatorių) ir kitas paslaugas, būsite paraginti paskambinti 
klientų aptarnavimo tarnybai ir susitarti dėl konkrečios pagalbos.

Kelionės be rūpesčių: „Maserati Connect“ padės iškilus 
bėdai. Prireikus pagalbos kelionės metu arba automobilio 
vagystės atveju bus suteikta speciali pagalba.

Nuolatinė apsauga
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Paslaugos 
suteikimo 
trukmė

Sklandus jungiamumas
Automobilio būklė per atstumą / eksploatavimas
Automobilio paieškos funkcija
Važiavimo įspėjimai
Išmaniojo laikrodžio plėtinys
Automobilio valdymas per „Alexa“ / „Google Home“
Nuotolinis programinės įrangos ir funkcijų naujinimas
Priežiūros planavimas

 STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

NETEIKIAMA

 STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

NETEIKIAMA

 STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

NETEIKIAMA

 STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

NETEIKIAMA

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

(1) Įtraukta 3 GB arba 3 mėnesių „Wi-Fi“
     bandomoji versija
(3 Tik su aktyvia pagalbos kelyje paslauga
(4) 3 metai tik M21 modeliams
(5) 3 mėnesių nemokama prenumerata;
     klientams, kurie pasirenka 21 garsiakalbio
     „Sonus Faber“ garso sistemą, laikotarpis
     bus pratęstas iki 12 mėnesių

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI (4)

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI (4)

NETEIKIAMA

Nuolatinė apsauga
Pagalbos skambutis
Pagalbos kelyje skambutis
Nuotolinė būklės diagnostika
Pranešimai automobilyje
Pranešimas apie vagystę
Vogto automobilio paieškos funkcija

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI (4)

NETEIKIAMA

STANDARTIŠKAI

NETEIKIAMA

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

3 METAI

NETEIKIAMA

Pagal numatytuosius nustatymus šios paslaugos

yra suaktyvintos, kad būtų įjungtos saugos, 

saugumo ir kokybės gerinimo paslaugos.

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI (3)

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

STANDARTIŠKAI

1 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

PASIRINKTINAI (1)

PASIRINKTINAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

PASIRINKTINAI (1)

PASIRINKTINAI

Tikras malonumas vairuoti
Eismo atnaujinimas realiu laiku
Tikralaikės stovėjimo paieškos funkcija / Degalų 
paieškos ir kainų rodymo funkcija
Orų informacija
Lankytinų objektų paieška
Nuspėjamoji navigacija
Paskutinės mylios navigacija
Tikslo siuntimas į automobilį
Nuotolinis žemėlapių atnaujinimas
Navigacijos gatvės vaizdas
TIDAL
„Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas
Automobilyje įdiegta „Alexa“

3 YEARS

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

NETEIKIAMA

NETEIKIAMA

PASIRINKTINAI (1)

PASIRINKTINAI

3 YEARS

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

NETEIKIAMA

3 MĖNESIAI

PASIRINKTINAI (1)

PASIRINKTINAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 METAI

3 MĖNESIAI (5)

PASIRINKTINAI (1)

PASIRINKTINAI
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Štai keturi veiksmai, kuriuos turite atlikti norėdami aktyvuoti
„Maserati Connect“ paslaugą:

Spustelėkite nuorodą, kurią rasite „Maserati Connect“ sveikinimo el. 
laiške arba SMS žinutėje

Iš šios nuorodos pateksite į „Maserati Connect“ klientų žiniatinklio 
portalą, kuriame galėsite susikurti savo naudotojo paskyrą pridėdami 
naują naudotojo vardą ir slaptažodį, užpildydami formą su prašoma 
asmenine informacija ir galiausiai sutikdami su sąlygomis.

Nuo šiol galite lengvai atsisiųsti programėlę nuskaitydami vieną iš 
QR kodų arba nuėję tiesiai į programėlių parduotuvę.

Galiausiai aktyvuokite programėlę įvesdami naudotojo vardą ir 
slaptažodį, sukurtus antrame veiksme.

Atėjo laikas pasimėgauti visais nuostabiais naujais 
„Maserati Connect World“ privalumais!

Paprasčiau nebūna.

JŪSŲ REGISTRACIJOS
PROCESAS.

.8

VEIKSMAS

01

VEIKSMAS

02

VEIKSMAS

03

VEIKSMAS

04
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Kažkas neduoda ramybės arba turite papildomų klausimų?

Susisiekite su mumis ir paprašykite daugiau informacijos apie 
naudojimąsi „Maserati Connect“ ar programėlės prieinamumą, taip pat 
apie programėlės ir paslaugų registraciją bei aktyvavimą.

Galime ją suteikti.

REIKIA DAUGIAU 
INFORMACIJOS?

Skambučių 
centras

El. paštas 

Susisiekimo 
forma

Europa 
00 800 62737284 (nemokamas)

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