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1963 metais Maserati žengė nepaprastai drąsų žingsnį ir pristatė 
pirmąjį prabangų sportinį sedaną. Quattroporte buvo sukurtas išskirtinai 
išrankiems vairuotojams, kurie ieško aukščiausios kokybės kiekvienoje 
detalėje. Besivystantis Europos greitkelių tinklas atvėrė naujus pasaulius 
– keliauti toliau automobiliu. Maserati priėmė šį iššūkį – kelionės greitai, 
patogiai ir kvapą gniaužiančiu itališku stiliumi. Šiandien Maserati 
Quattroporte ir principai išlieka tie patys. Quattroporte galia slypi lenktynių 
trasoje užgrūdintame ir Ferrari pagamintame V6 benzininiame variklyje 
ir galingame V6 turbodyzeliniame variklyje. Ilga ratų bazė užtikrina 
patogią ir elegantišką erdvę. Čia pasirūpinome visais patogumais – nuo 
rankomis apsiūtos aukščiausios kokybės itališkos Pieno Fiore odos 
iki pažangiausių vairavimo pagalbos sistemų. Ir neabejotinai galingas, 
tačiau visuomet grakštus, išskirtinis stilius garantuoja tai, ko tikitės iš 
Maserati. Maserati ir toliau kuria prabangių Grand Tourer ateitį, todėl kai 
kurie dalykai niekada nesikeičia.

Aukštos klasės ikona
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Q u a t t r o p o r t e  |  1 9 6 3Maserati Quattroporte yra daugiau nei 100 metų istorijos 
dalis. Tai ištvermės istorija. Priimanti iššūkius. Keliaujanti ir 
laiminti. Ir visa tai – drąsiu itališku stiliumi. Nuo pat pradžios, 
visi Maserati gamybos modeliai laikėsi šios unikalios 
formulės – lenktynių trasoje užgrūdintas charakteris, 
unikaliai itališkas dizainas ir prabanga bei komfortas, kurio 
tikitės iš prestižinio Grand Tourer. Visa tai idealiai apibūdina 
Maserati Quattroporte.

Ikoniška istorija
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Neribotos galimybės

Įkvepianti galia ir išmanus efektyvumas. Taigi, nors jis veikia kaip lenktynių 
trasai pasiruošęs superautomobilis, jis taip pat yra nepaprastai efektyvus. 

Quattroporte galite rinktis lenktynių įkvėptą V6 benzininį arba V6 dyzelinį arba 
išskirtinai galingą Trofeo V8 benzininį variklį.

V6 variklis - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena Q4V8 variklis - Quattroporte Trofeo
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Trys pasirinkimai unikaliai patirčiai

Monumentas greičiausiems. Trofeo versija suteikia naują 
formą greičio idėjai.

Trofeo

Greiti automobiliai yra mūsų miesto 
tradicija. Modena versija suteikia 
Quattroporte daugiau sportiškumo 
bei dinamikos.

Modena

Pristatome tris naujas Quattroporte 2022 versijas. Naujieji GT, Modena ir Trofeo 
stiliaus pasirinkimai padailinti naujuoju Maserati logotipu ant kapoto bei išskirtiniu 
kiekvienos versijos ženkleliu virš ikoniškųjų oro angų šonuose. Tradicinį saetta 
logotipą pakeitė visiškai naujas trišakio ženklas šone bei naujasis Maserati užrašas 
gale.

GT versija įkūnija legendinę Maserati Grand Touring 
dvasią ir šiuolaikišką požiūrį į miesto stilių. Elegantiškos 
detalės sukurtos tiems Quattroporte vairuotojams, kurie 
ieško išskirtinio stiliaus.

GT
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Quattroporte GT

Quattroporte Modena 

The Quattroporte kolekcija

Maksimal i 
gal ia

350AG

430AG

Greitėj imas

5.5s

5.0s

Varik l is

V6

V6

Maksimalus 
sukimo 

momentas

500Nm

580Nm

Maksimalus 
greit is

270km/h

288km/h

Trauka

RWD

RWD

Raskite savo ikoną

Quattroporte Trofeo

Maksimal i 
gal ia

430AG

580AG

Greitėj imas

4.8s

4.5s

Varik l is

V6

V8

Maksimalus 
sukimo 

momentas

580Nm

730Nm

Maksimalus 
greit is

288km/h

326km/h

Trauka

AWD

RWD

Quattroporte Modena Q4 
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Quattroporte - priekinės grotelės

Quattroporte - šoninės oro angos ir Modena ženklelis

Quattroporte - galvos atlošo detalės

Quattroporte - itališkos elegancijos ikona

350AG

M a k s i m a l i 
g a l i a

G r e i t ė j i m a s
5.5s

M a k s i m a l u s 
g r e i t i s

270km/h

V a r i k l i s
V6

Tr a u k a
RWD

M a k s i m a l u s 
s u k i m o  m o m e n t a s

500Nm

GT versijos techninė specifikacija

Daugiau apie Quattroporte

Įkvepianti galia ir išmanus efektyvumas. Taigi, nors jis veikia kaip 
lenktynių trasai pasiruošęs superautomobilis, jis taip pat yra 
nepaprastai efektyvus. Prabanga, komfortas ir erdvumas įkūnija 
fenomenalią Maserati Quattroporte galią – ir visa tai puikiai 
išreikšta didingame ir tuo pačiu dinamiškame kūne. Puikiai 
subalansuotas svorio balansas, standartinė Skyhook pakaba, 
Brembo dvigubo liejimo stabdžiai: Quattroporte apjungia 
fenomenalią dinamiką su absoliučiu komfortu ir saugumu.

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/quattroporte
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Quattroporte Trofeo - šoninės oro angos ir Modena ženklelis

Quattroporte Trofeo - galvos atlošo detalės

Quattroporte Trofeo - priekinės grotelės

Quattroporte Trofeo - greičio menas Daugiau apie Quattroporte Trofeo

Greičiausias ir geriausias. Galingasis Quattroporte prabangias 
keliones pakelia į visiškai naują galios lygį. Tiems, kurie renkasi 
keliauti greitai.
 
Įspūdingas savo proporcijomis, rafinuotu dizainu ir išskirtinėmis 
lenktynių trasos detalėmis. Trofeo detalės – nuo blizgaus anglies 
pluošto priekyje, gale ir šoninėse oro įsiurbimo angose, iki tamsių 
V8 išmetimo vamzdžių – pažada sužavėti. Quattroporte Trofeo 
sukurtas didžiausiai galiai ir pasiekia maksimalų 326 km/h greitį, 
o nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėja vos per 4,5 sekundes. Ir visa tai 
– 580 AG.

580AG

M a k s i m a l i 
g a l i a

G r e i t ė j i m a s
4.5s

M a k s i m a l u s 
g r e i t i s

326km/h

V a r i k l i s
V8

Tr a u k a
RWD

M a k s i m a l u s 
s u k i m o  m o m e n t a s

730Nm

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/quattroporte/trofeo
https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/quattroporte/trofeo
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Maserati Quattroporte interjeras yra išskirtinė erdvė. Vos 
tik pravėrę dureles, suprasite išskirtinę jo galią. Tuo pačiu 
atrasite ir unikalų komfortą, išmanias technologijas bei su 
niekuo nesulyginamą itališką stilių.

Aiškus kvietimas
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Galinga prabanga
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Q4 išmani visų varančiųjų ratų sistema:
Q4 išmanioji visų varančiųjų ratų sistema, Quattroporte Q4 versijoje, 
garantuoja geriausią našumą ir komfortą kelyje, net kai sąlygos nėra 
idealios. Išmanus Maserati algoritmas nuolatos stebi dinaminius 
rodiklius, tokius kaip ratų greitis, vairavimas, posūkio kampas ir net rato 
sukibimas. Q4 sistema apdoroja visus šiuos duomenis ir akimirksniu 
sukuria sukibimo profilį kiekvienam ratui. Tai užtikrina optimalią dinamiką 
bet kokiame kelyje, bet kokiomis sąlygomis.

Minkštas durelių uždarymas:
Standartinė berakčio atrakinimo funkcija leidžia atidaryti duris 
ar bagažinę neliečiant raktelio. Minkštas uždarymas saugiai be 
triukšmo uždaro praviras dureles, taip užtikrindamas automobilio 
saugumą ir komfortą, ypač vaikams, sėdintiems ant galinės 
sėdynės.

Oro kokybės jutiklis:
Quattroporte rasite išmanų jutiklį, kuris 
veikia kartu su sistema, apskaičiuojančia 
išorinės taršos lygį ir neleidžiančia 
užterštam orui patekti į saloną, tobulam 
kelionės komfortui.
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Elektrinis stoglangis:
Quattroporte galite rinktis elektrinį stoglangį iš tamsinto 
apsauginio stiklo su ranka užtraukiama apsauga 
nuo saulės. Stoglangis yra elektrinis, tad jis gali būti 
pakreiptas arba visiškai atidarytas itin paprastai. Visiškai 
atidarant, atitraukiamas automobilio stogas, o priekinė 
dalis automatiškai pakyla, kad nukreiptų oro srautą.

MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Naujos kartos MIA, sukurta naudojant 
Android Automotive OS, kuria išmanią ir 
individualizuotą vartotojo patirtį. 10.1” HD 
liečiamas ekranas dabar neturi rėmelio ir jame 
atvaizduojama visiškai nauja grafinė sąsaja. 
Ekranas pasižymi elegantišku, išlenkto stiklo 
kraštu: pirmasis tokio tipo automobilių dizaine.

Belaidis kroviklis:
Išmanus belaidis pakrovimas – tiesiog 
padėkite telefoną tam skirtoje zonoje 
ir kraukite jį be jokių laidų. Šis kroviklis 
taip pat suteikia galimybę atvaizduoti 
jūsų programėles automobilio ekrane.
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ZF aštuonių pavarų automatinė pavarų dėžė:
Moderni aštuonių pavarų ZF automatinė pavarų dėžė suteikia Jums visišką 
Maserati Quattroporte variklio kontrolę. Pažangi konstrukcija užtikrina tikslų 
pavarų perjungimą ir optimalų našumą. Dėka automatiškai prisitaikančios 
programinės įrangos, transmisija keičia savo veikimą pagal jūsų vairavimo 
stilių, išskirtinei patirčiai kiekvienoje kelionėje. Keliaujant toli ir greitai, 
paskutinės dvi pavaros – septintoji ir aštuntoji – yra specialiai sukalibruotos 
tam, kad sumažėtų degalų sąnaudos ir keliautumėte apsupti visiško komforto.

Nulenkiamos galinės sėdynės:
Norite saugiau vežtis slides ar snieglentes? 60/40 santykiu 
nulenkiamos galinės sėdynės suteikia lankstumo keliauti su 
daiktais. Nulenkus mažesnės dalies sėdynę, turėsite kone 
visiškai vientisą paviršių didesniems daiktams ar įrangai 
krauti.
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Aukščiausia kokybė:
Maserati Quottroporte interjeras yra vieta, kurioje norisi pasilikti. Legendinę 
šio modelio galią suprasite vos tik įsėdę. Bet tuo pačiu čia atrasite ir išskirtinį 
komfortą, išmanias technologijos bei unikaliai itališką stilių. Išskirtinės detalės, 
kruopščiai sukurtos iš aukščiausios kokybės odos, bei PELLETESSUTA 
apmušalai, sukurti Ermenegildo Zegna, ir rankų darbo apdaila. Visa tai tam, 
kad ne tik patenkintų, bet ir pranoktų Jūsų norus.

Unikali salono atmosfera yra dar vienas aspektas, išryškinantis Maserati 
išskirtinumą. Du prabangūs interjero apdailos pasirinkimai leidžia jums kurti 
savo Quattroporte interjerą. Pirmasis yra blizgaus anglies pluošto: sukurtas 
pabrėžti sportišką Maserati prigimtį. Ši apdaila turi blizgų sluoksnį, kuris suteikia 
tekstūruotą 3D išvaizdą ir dar daugiau išskirtinumo. Antrasis yra blizgi Rovere 
apdaila: tai trijų skirtingų medžių derinys, sluoksniuotas ir apdirbtas Italijos 
amatininkų.
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Jūsų Maserati visuomet prisijungęs
Kontroliuokite galią, komfortą ir saugumą kiekvienoje kelionėje. Intuityvi ir paprasta naudoti 
programėlė leis sklandžiai susieti jūsų automobilį su Maserati Connect ir automobiliui 
prisitaikyti prie jūsų gyvenimo būdo ir įpročių.

Nuotolinės paslaugos:
Maserati Connect programėlėje matysite kuro kiekį, slėgį 
padangose, odometro bei tepalų duomenis ir automobilio 
techninę būklę su detalia važiuoklės, stabdžių, tepalų, 
saugumo sistemų ir net žibintų informacija. Visa informacija 
atnaujinama po raktelio išjungimo.

Amazon Alexa:
Alexa padės jums leisti muziką, sudaryti 
maršrutus, skambinti, tikrinti kalendorių, klausyti 
audio knygų, valdyti išmaniųjų namų programą 
kelionės metu neatitraukiant rankų nuo vairo ir 
akių nuo kelio. 

Iš namų:
Galite naudoti Alexa ir Maserati Connect 
kartu su Google Assistant ir prisijungti 
prie automobilio iš namų. Paslauga leidžia 
sužinoti transporto priemonės būklę 
ir nusiųsti kelionės tikslą į transporto 
priemonės navigacijos sistemą (Send & Go).
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Išplėstinė vairavimo pagalbos sistema
Quattroporte turi platų 2 lygių pažangių vairavimo pagalbos sistemų asortimentą – 
aukščiausią šiuo metu leidžiamą autonominio vairavimo lygį. Tai reiškia dar didesnę 
ramybę įvairiomis eismo sąlygomis.

Kelio ženklų atpažinimas
Jūsų automobilis gali jus įspėti apie greičio ribojimo 
ženklus. Kelio ženklų atpažinimo sistema atpažįsta įvairius 
ženklus: greičio ribojimo, laikino greičio ribojimo ir lenkimo 
zonų.

Greitkelio pagalbos sistema (HAS)
Ar kada nors įsivaizdavote, kad galite suderinti greičio 
palaikymo sistemą su eismo juostos palaikymo 
asistentu? Greitkelio pagalbos sistema (HAS) yra 2 lygio 
autonominė vairavimo sistema, skirta padėti vairuoti, 
pagreitinti, stabdyti ir išlaikyti savo eismo juostą, ypač 
kai važiuojate greitkeliais ar austradomis.

Eismo juostos palaikymo asistentas (LKA)
Saugioms kelionėms greitkeliuose sukurtas eismo juostos 
palaikymo asistentas atpažįsta eismo juostas ir pradeda 
manevrą tam, kad išvengtumėte netyčinio nukrypimo iš 
juostos. 

Įspėjimo apie nukrypimą nuo juostos sistema
Dėka galinio vaizdo veidrodėlyje esančios kameros, 
kuri stebi priekyje esančius kelio ženklus, įspėjimo apie 
išvažiavimą iš juostos sistema padeda vairuotojui išlikti 
pasirinktoje eismo juostoje greitkeliuose ir pagrindiniuose 
keliuose. Tai sumažina susidūrimo ir avarinių situacijų 
pavojų. Įjungdami posūkio signalą, išjungiate sistemą.

Aklosios zonos pagalba
Jei reikia pagalbos žvalgantis per petį, aklosios zonos 
pagalba mato už jus ir perspėja apie aklosios zonos kliūtis 
parkuojantis ar persirikiuojant. Saugumo technologija, 
kuri padės išvengti pavojingų situacijų.

Pilnas vaizdas
Įmontuotos kameros jums leis matyti visą 360° vaizdą 
aplink automobilį taip palengvindamos parkavimą net 
sudėtingose vietose. Šoninės kameros po veidrodėliais 
bei priekinė ir galinė kamera sugeneruoja pilną aplinkos 
vaizdą, kuris atvaizduojamas jūsų ekrane. 

Greičio palaikymo sistema su Stop & Go
Norite patogiau ir saugiau keliauti greitkeliais? Greičio 
palaikymo sistema su Stop & Go funkcija adaptuos 
jūsų greitį ir padės palaikyti atstumą tarp jūsų ir prieš 
jus keliaujančio automobilio. Papildomam saugumui 
keliaujant greitkelyje.

įspėjimas apie susidūrimą 
Norite saugiau keliauti miesto gatvėmis? Ši funkcija 
padės saugiai jaustis automobilių spūstyse, įspėdama 
apie susidūrimo riziką.

Galinio vaizdo įspėjimas
Ši funkcija įspėja jus apie artėjančius automobilius, kai 
atbulomis išvažiuojate iš parkavimo vietos.

Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai ir galinio vaizdo 
kamera
Paprastesniam manevravimui siaurose gatvėse, 
priekiniame ir galiniame Quattroporte buferiuose yra 
sumontuoti parkavimo jutikliai. Be to, prie bagažinės 
užrakto yra papildoma galinio vaizdo kamera, kuri Maserati 
ekrane atvaizduoja tai, kas vyksta už automobilio.

Vairuotojo asistentas
Vairuotojo asistentas yra Greitkelio pagalbos papildymas, 
pristatytas Maserati MY18 modeliuose. Ši sistema veikia 
bet kokiame geros būklės kelyje, nepaisant jo dydžio. 
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Sukurkite savo
Kiekvienas Maserati yra lyg meno kūrinys, atidžiai sukurtas kruopštaus rankų darbo. 
Sukurkite savo Maserati Quattroporte, kuris atspindėtų jūsų stilių ir gyvenimo būdą.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors
https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/shopping-tools/build-and-price
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Jūsų Maserati, sukurtas jūsų unikaliai asmenybei.
Fuoriserie yra išskirtinė Maserati individualizavimo programa, leidžianti jums sukurti 
unikalius Maserati automobilius jūsų stiliui. Išdrįskite kurti savo taisykles.
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Sukurtos jums kolekcijos
Dvi drąsios kolekcijos ir neribotas galimybių spektras. Pradėkite nuo pagrindinių 
vertybių, kurios svarbios Jums – galia, šiuoliakinis stilius ar inovacijos – ir atraskite 
galybę derinių tobulam Jūsų Maserati stiliui.

Sukurtas amžino džentelmeno vairuotojo stiliaus 
gerbėjams ir ištikimiems Maserati istorijos fanams. Corse 
kolekciją įkvėpė ikoniškas mūsų lenktynių paveldas.

C O R S E

Sukurta futuristams, kurie dievina technologijas, naujas 
medžiagas ir drąsiai žengia į ateitį. Tiems, kurie žino, kad 
geriausia laukia ateityje.

FUTURA

Daugiau apie Fuoriserie

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/brand/fuoriserie
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Techinės specifikacijos
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IŠMATAVIMAI IR SVORIS

Ilgis

Plotis (su veidrodėliais) 

Plotis (be veidrodėlių)

Aukštis (*)

Ratų bazė

Apsisukimo spindulys

Bagažinės talpa

Degalų bako talpa

Patvirtintas svoris

Vidutinis svoris

VARIKLIS

Cilindrų skaičius ir išsidėstymas

Variklio tūris

Skersmuo

Eiga

Suspaudimo laipsnis

Maksimali galia

Variklio apsukos maks. galiai

Didžiausias sukimo momentas

Variklio apsukos didžiausiam sukimo momentui

GALIA

Maksimalus greitis

Akseleracija (0 - 100 km/val)

Stabdymo atstumas (100 - 0 km/val)

Kuro sąnaudos (vidutinės mišrios)

CO
2 
emisijos (žemos)

Kuro sąnaudos (žemos)

CO
2 
emisijos (vidutinės)

Kuro sąnaudos (vidutinės)

CO
2 
emisijos (aukštos)

Kuro sąnaudos (aukštos)

CO
2 
emisijos (itin aukštos)

Kuro sąnaudos (itin aukštos))

Reglamentas

CO
2 
emisijos (vidutinės mišrios)

PAVARŲ DĖŽĖ

Pavarų dėžė

* Europietiškos rinkos versija

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 AG      

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.5 s

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 Final

276 - 282 g/km

8 pavarų automatinė

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 AG)257 kW (350 AG)

5750 rpm5500 rpm

580 Nm580 Nm

2250 - 4000 rpm1750 - 4500 rpm

288 km/h270 km/h

5.0 s5.5 s

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 6D FinalEuro 6D Final

244 - 254 g/km243 - 254 g/km

8 pavarų automatinė8 pavarų automatinė

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 AG)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

288 km/h

4.8 s

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 Final

253 - 263 g/km

8 pavarų automatinė

Duomenys atitinka bandymus, atliktus pagal Reglamentą (EU) 2017/1151 2021 liepą. Patikrinkite MY22 Maserati Connect prienamumą savo šalyje.
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Galimybių pasaulis
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Master Maserati vairavimo kursai
Turbūt nėra nei vieno Maserati vairuotojo, kuris nepasvajojo 
spustelti akseliaratoriaus iki galo ar išbandyti savo automobilio 
stabdžių galimybių. Master Maserati patirtis sukurta išpildyti šias 
svajones ir žengti dar toliau – profesionalų vedami kursai, skirti 
tiems, kurie nori atrasti greičiausių Maserati modelių galimybes 
jų natūralioje aplinkoje: lenktynių trasoje. Po sensacingo 
superautomobilio MC20 ir galingųjų Trofeo Ghibli ir Levante 
modelių pristatymo, Master Maserati tapo dar labiau kvapą 
gniaužiančia patirtimi. Norėdami gauti išsamesnės informacijos 
apie Master Maserati, galite tiesiogiai susisiekti su mumis adresu 
info@mastermaserati.it.

Finansavimo galimybės
Įsigydami Maserati galite pasirinkti geriausias rinkos sąlygas ir 
susikurti savo finansinį planą. Oficialioje Maserati atstovybėje 
mielai patarsime visais finansų klausimais, suteiksime pagalbos 
renkantis galimus mokėjimo būdus ir sukursime jūsų poreikius 
atitinkantį planą.

Pagalba kelyje
Maserati pagalbos kelyje programa siūlo nemokamą išskirtinį 
paslaugų spektrą transporto priemonės garantijos laikotarpiu. 
Prireikus skubios pagalbos, galite kreiptis į visą parą veikiančius 
pagalbos centrus. Šiose centruose aukštos kvalifikacijos 
specialistai pateiks geriausią įmanomą bet kokios problemos 
sprendimą.

Kreditavimo paslaugos*
Mėgaukitės kelionėmis, net kai Jūsų automobilis dirbtuvėse. 
Naudojantis šia paslauga suteiksime jums pakaitinį automobilį su 
visais reikiamais aksesuarais ir patogumais nemokamai.

*Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo atstovybe 
arba Maserati klientų aptarnavimo centru info@maserati.com.
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Trišakio pasaulis
Gamyklos turas
Atraskite naujojo MC20 kūrimo procesą istorinėje Maserati 
gamykloje Modenoje. 1 val. 45 min. gamyklos turas prasideda 
prekės ženklo paveldo ir modelių asortimento apžvalga. Toliau 
– surinkimo linija, variklio laboratorija, dažymo įranga ir oficiali 
parduotuvė. Ekskursija po parodų salę: galite rinktis 40 minučių 
trukmės parodų salės turą, kuriame apžvelgiame Maserati paveldą 
ir modelių asortimentą. Daugiau informacijos: 
factorytour@maserati.com

Atsiėmimas gamykloje
Pasitikę jus su kava ir gėrimais, pakviesime apsilankyti istorinėje 
Maserati gamykloje kartu su profesionaliu ekspertu ir fotografu. O 
dabar laikas pristatyti jūsų naują Maserati! Ir prieš atsisveikinant 
– būtinai padarome profesionalias nuotraukas. Pasidaliname 
skaitmeniniu nuotraukų albumu su jumis. Visi modeliai gali būti 
pristatomi Modenos gamykloje. Atsiėmimą gamykloje galite 
sutarti savo Maserati atstovybėje.

Maserati kolekcija
Išskirtinių laisvalaikio drabužių ir Maserati ženklu pažymėtų 
aksesuarų kolekcija sukurta tiems, kurie aistringai domisi 
Maserati. Šios kolekcijos aksesuarus galite įsigyti visose Maserati 
atstovybėse ir mūsų pagrindinėje atstovybėje Modenoje. Arba 
juos galite įsigyti internetu www.maseratistore.com su pristatymu 
tiesiai į namus.

Maserati klubas
Šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 30 Maserati klubų, kuriems 
priklauso daugiau nei 3000 narių. Prisijungdami prie išskirtinio 
Maserati klubo galite dalintis įžvalgomis, patirtimi ir įspūdžiais 
su kitais Maserati savininkais ir gauti kvietimus į išskirtinius 
automobilių renginius. Visų laikotarpių automobilių vairuotojai gali 
džiaugtis keliaudami savo Maserati  vietiniuose bei tarptautiniuose 
renginiuose, kuriuos specialiai savo klubo nariams sukūrė Maserati 
klubai, pavyzdžiui, Global Gathering arba Maserati International 

Rally. Apsilankykite maserati.com puslapyje ir atraskite savo 
Maserati klubą.

Originalūs Maserati aksesuarai
Originalūs Maserati aksesuarai, sukurti jūsų kelionių komfortui, 
yra puikus dizaino, funkcionalumo, patogumo ir našumo derinys. 
Aukščiausių meistriškumo standartų Quattroporte aksesuarų 
asortimentas suteikia galimybę papildyti savo automobilį 
praktiškais priedais ar išskirtinėmis detalėmis jūsų stiliui. Atraskite 
Maserati aksesuarus ir galimybes aksesuarų kataloge, oficialiame 
tinklapyje (www.maserati.com) arba Maserati Network.

Klientų programos
Vairuoti Maserati visuomet yra išskirtinė patirtis. Ir visai nesvarbu, 
ar vairuojate tik savaitgaliais, ar leidžiatės į ilgą kelionę. Maserati 
sukūrė Klientų programas būtent tam, kad jūsų Quattroporte 
visuomet būtų idealios būklės. Pasirūpinkite savo kelionėmis 
pasirinkdami vieną iš techninio aptarnavimo arba išplėstinės 
garantijos programų.
Daugiau informacijos oficialiame tinklapyje (www.maserati.com) 
arba Maserati atstovybėse.
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Archivio Storico 
Archivio Storico tai organizacija, sukurta Maserati entuziastams 
ir senovinių Maserati automobilių savininkams bei visiems, kurie 
nori susipažinti su legendine trišakio praeitimi. Archivio Storico 
suteikia Maserati klientams su jų transporto priemonėmis susijusią 
istorinės dokumentacijos paslaugą. O tiksliau – įvairius autentiškus 
bei patvirtintus istorinius dokumentus, kruopščiai ir tiksliai ištirtus 
Maserati istorijos archyve. Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie istorinės dokumentacijos paslaugą, rašykite el. paštu archivio.
storico@maserati.com.

Maserati Classiche
Žengiant į naują erą, Maserati atiduoda duoklę savo istorijai su 
nauja programa, kuri įamžina brangiausią mūsų turtą: Maserati 
istoriją. Maserati Classiche tai naujas skyrius, sukurtas klasikinių 
automobilių savininkams. Maserati Classiche savo klientams 
siūlo unikalias paslaugas: automobilių autentiškumo sertifikavimą, 
klasikinių automobilių komponentus bei pagalbą restauruojant 
ir prižiūrint šiuos modelius. Jei norite gauti daugiau informacijos 
apie Maserati Classiche programą, susisiekite el.paštu maserati.
classiche@maserati.com.

Europa: 

El. paštas: info@maserati.com
Telefonas: 00 800 62737284 (nemokamas) 
+390244412899

Pasaulio kontaktiniai duomenys
Kinija:

Telefonas: 400-688-51-11 (nemokamas)

021-61210200

Šiaurės ir Pietų Amerika:

El. paštas: mymaserati@maserati.com
Telefonas: 877-696-2737 (nemokamas)

Japonija:

El. paštas: info.japan@maserati.com
Telefonas: 0120-965-120 (nemokamas)

Artimieji Rytai:

El. paštas: Customercare_mea@maserati.com
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Šiame kataloge pateikti vizualai ir tekstai yra pagrįsti gamybos metu 
turima informacija. Kai kurie modeliai, funkcijos ir priedai gali būti 
negalimi arba gali būti pasirenkami tik po automobilio pristatymo šalyje 
ir tik naudojant Fuoriserie programa. Maserati pasilieka teisę bet kada 
ir be išankstinio įspėjimo keisti spalvas, dizainą ir technines savybes. 
Oficialūs Maserati pardavėjai mielai pateiks visą naujausią informaciją. 
Naujienas visuomet rasite apsilankę maserati.com.
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maserati.com/quattroporte

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/quattroporte
https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/quattroporte
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