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Maserati are o istorie de a-și numi mașinile după cele mai faimoase 
vânturi din lume. A început în 1963 cu legendarul Mistral. Apoi au venit 
Ghibli, Bora și Khamsin. Iar în 2016 Levante s-a alăturat ilustrei game 
Maserati. Vântul care îi poartă numele suflă peste Marea Mediterană 
și se poate schimba de la calm inofensiv, la forță a vijeliei, într-o clipă. 
SUV-ul Maserati are o natură similară, deși forțele sale puternice rămân 
întotdeauna sub control perfect. În adevărata tradiție  Maserati grand 
touring, nimic nu îți poate perturba confortul – indiferent de viteză, 
indiferent de distanță, o nouă călătorie a început – cu SUV-ul care nu 
acceptă limite.

Forța Naturii
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M i s t r a l  |  1 9 6 3SUV–ul Levante întruchipează spiritul durabil, îndrăzneț 
și nesfârșit progresiv al lui Maserati - și face parte dintr-o 
poveste care datează de peste 100 de ani. Dorința Maserati 
de a inova și pasiunea pentru viteză a făcut tranziția în sportul 
cu motor de elită inevitabilă. De atunci, toate modelele de 
producție Maserati au urmat această formulă unică, oferind 
performanță născută din curse, design italian captivant și 
luxul și confortul pe care le-ai aștepta de la un prestigios 
Grand Tourer. Toate acestea sunt livrate de cel mai recent 
Maserati Levante. Iar designul impresionant al SUV-ului 
adaugă încă o dimensiune convingătoare experienței.

O Moștenire Durabilă
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Motor V6 - Levante Modena, Levante Modena SMotor V8 - Levante Trofeo

Motor L4 - Levante GT Hibrid

Posibilități nelimitate

Motoarele din diferitele versiuni Levante oferă tot ceea ce te-ai aștepta de la 
un Maserati - de la o reacție rapidă la rafinament fără efort pe distanțe lungi. 
Acestea sunt, de asemenea, remarcabil de eficiente.

Combinația supremă de performanță de top pe șosele și capacități off-
road îți oferă variante puternice de motoare V6 și V8, inclusiv noua versiune 
hibridă.
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Aspectul nu înșală. Elementele de design specifice 
puternicului Trofeo îți amintesc în mod constant faptul că 
performanța este o prioritate.

Trofeo

Inspirat de orașul nostru natal, 
ținutul mașinilor rapide. Scopul 
dinamic al lui Levante devine acum 
și mai explicit, odată cu noua 
versiune Modena.

Modena

Trei versiuni noi exclusive au fost introduse ca parte a noii game Levante 2022. În 
privința stilului, noile ornamente au introdus pe modelele GT, Modena și Trofeo 
noua emblemă Maserati pe capotă și o nouă emblemă specifică pentru fiecare 
model, plasată exact deasupra celor trei aerisiri laterale iconice. În partea din spate, 
tradiționala emblemă saetta a fost înlocuită cu un nou logo Trident pe montantul C, 
în timp ce noua inscripție Maserati își ocupă locul pe portbagaj.

Versiunea GT subliniază elegant filosofia inițială Maserati 
grand touring și întruchipează spiritul mai urban și 
contemporan al mărcii. Detaliile elegante ale acestei noi 
versiuni ilustrează într-un mod grațios ce înseamnă să 
călătorești cu stil, la volanul lui Maserati Levante.

GT

Trei noi niveluri de echipare pentru o întâlnire unică
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Levante GT Hibrid

Levante Modena

Colecția Levante

330CP 6.0sec L4 450Nm245km/h AWD

350CP 6.0sec V6 500Nm251km/h AWD

Levante te va duce către cele mai înalte culmi. Găsește-l pe al tău.

Levante Trofeo

430CP 5.2sec V6 580Nm264km/h AWD

580CP 4.1sec V8 730Nm302km/h AWD

Levante Modena S

Putere 
maximă

Accelera ț ie Dispunerea 
motorului

Cuplu 
Maxim

Viteză 
maximă

Trac ț iune Putere 
maximă

Accelera ț ie Dispunerea 
motorului

Cuplu 
Maxim

Viteză 
maximă

Trac ț iune
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Levante - Grilă

Levante - Aerisiri laterale și emblema Modena 

Levante - Detalii tetieră

Levante - The Maserati of SUVs

430CP 5.2sec264km/h V6 AWD 580Nm

Descoperă mai multe despre Levante

Versiunea Modena S - specificații tehnice

În adevărata tradiție Maserati grand touring, Levante oferă tot 
ceea ce te-ai aștepta de la un Maserati - de la reacția rapidă, 
la rafinamentul fără efort pe distanțe lungi. În același timp, 
proporțiile sale dramatice SUV sunt echilibrate cu linii grațioase 
și forme musculare care transmit scopul său dinamic. De la 
șasiul cu un centru de greutate foarte scăzut, pe măsură ce 
aluneci prin vitezele maxime, până la distribuția greutății perfect 
echilibrată, prin corpul său aerodinamic. Combinația ideală de 
performanță de vârf pe șosea și capabilități offroad.

P u t e r e
m a x i m ă

A c c e l e r a ț i eV i t e z ă
m a x i m ă

D i s p u n e r e a
m o t o r u l u i

Tr a c ț i u n e C u p l u  M a x i m

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/levante
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Levante GT Hibrid - aerisiri laterale și emblema GT

Levante GT Hibrid - detaliu tetieră

Levante GT Hibrid - grila

Levante GT Hibrid - Performanță deplină

Levante GT Hibrid este Maserati-ul SUV-urilor care duce performanța și 
stilul către noi culmi, cu o eficiență crescută.
Însuflețitor, electrizant, cu inconfundabilul răcnet Maserati.
Tehnologia hibrid a noului Levante este concepută pentru a potența 
entuziasmul fiecărei aventuri pe care o faci.
Să nu accepți nicio limită, pavează-ți drumul cu marile performanțe 
Maserati care te duc întotdeauna mai departe. Levante GT Hibrid este cu 
0,9 secunde mai rapid decât versiunea Levante Diesel, accelerând sprint-
ul 0-100 km/h în 6 secunde, cu o viteză maximă de 245 km/h. Tehnologie 
hibridă și putere răcnitoare Maserati în fiecare zi. Sistemul hibrid folosește 
cu 18% mai puțin combustibil pentru a obține aceleași performanțe ca și 
motorul V6 de 350 CP al modelului pe benzină.

330CP 6.0sec245km/h L4 AWD 450Nm

Descoperă mai multe despre Levante GT Hibrid

P u t e r e
m a x i m ă

A c c e l e r a ț i eV i t e z ă
m a x i m ă

D i s p u n e r e a
m o t o r u l u i

Tr a c ț i u n e C u p l u  M a x i m

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/levante/hybrid
https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/levante/hybrid
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Levante Trofeo - Aerisiri laterale și emblema Trofeo 

Levante Trofeo - Detalii tetieră

Levante Trofeo - Grilă

Levante Trofeo - Arta de a fi Rapid

Născut dintr-o pasiune pentru pista de curse, Levante Trofeo 
este creat pentru a îți maximiza emoțiile, indiferent de teren. 

La fel ca vântul de la care își ia numele, Levante Trofeo este 
capabil să se transforme de la calm inofensiv la furtună furioasă 
într-o clipă. Motorul V8 cu turbocompresor dublu de 580 cp 
îl face să tune de la 0-100 km/h în doar 4.1 secunde cu o 
viteză maximă prodigioasă de 302 km/h. Elementele de design 
specifice Trofeo contribuie în mod constant la reamintirea 
faptului că performanța este o prioritate: de la grila frontală 
stilată Black Piano la țevile de eșapament V8 întunecate, de 
la linia de roșu de pe logo-ul Saetta la emblema Trofeo peste 
orificiile de aerisire, în timp ce tricolorul de pe montantul B 
ilustrează sufletul său îndrăzneț italian.

580CP 4.1sec302km/h V8 AWD 730Nm

Descoperă mai multe despre Levante Trofeo

P u t e r e
m a x i m ă

A c c e l e r a ț i eV i t e z ă
m a x i m ă

D i s p u n e r e a
m o t o r u l u i

Tr a c ț i u n e C u p l u  M a x i m

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/levante/trofeo
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Interiorul Levante emană un caracter autentic Maserati. 
Asta înseamnă stil Italian elegant, finisaje artizanale 
meticuloase și o energie născută din curse care inspiră 
călătorii luxoase de lungă distanță. Există, de asemenea, 
un sentiment eliberator de spațiu complet la bord. Acest 
lucru, împreună cu poziția de condus a SUV-ului suprem, 
poate veni ca o surpriză, având în vedere exteriorul coupé.

O invitație distinctă
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Lux de Mare Putere
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Q4 Intelligence - sistem de tracțiune integrală: 
Mergi până la capăt - indiferent de vreme. Acest sistem este dezvoltat 
pentru a oferi experiența distinctivă Maserati cu tracțiune spate, chiar și 
atunci când aderența este slabă. În condiții normale, sistemul Q4 trimite 
tot cuplul la roțile din spate, pentru o dinamică de condus Maserati 
perfect echilibrată și un consum optim de combustibil. Dacă tracțiunea 
este pierdută din cauza accelerării bruște sau a aderenței reduse la puntea 
spate, Q4 poate modifica cuplul împărțit de la 100 la sută spate, în 50-50 
tracțiune față și spate, într-o imperceptibilă durată de 150 milisecunde. 
Vectorizarea cuplului și un diferențial autoblocant mecanic la puntea 
spate, unic pentru această clasă de vehicule, oferă, de asemenea, un 
suport esențial atunci când vine vorba de stabilitatea dinamică de rulare. 

Suspensie Pneumatică Activă: 
Suspensia pneumatică activă avansată ridică sau coboară 
vehiculul în funcție de necesități sau preferințe. Cu șase setări 
din care poți alege, șoferul poate selecta orice înălțime este 
potrivită pentru drum sau teren, de la o gardă mare pentru off-
road până la o setare scăzută pentru un condus rapid, eficient și 
lin pe autostradă.

Senzor De Calitate A Aerului: 
Levante este echipat cu un senzor 
inteligent asociat cu un sistem de analiză 
a semnalului care calculează nivelurile 
de poluare externă și împiedică aerul 
poluat și gazele toxice să intre în cabină, 
îmbunătățind confortul tuturor celor de 
la bord.
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Trapă alimentată electric: 
Levante poate fi echipat cu trapă electrică din sticlă 
securizată colorată, cu parasolar manual. Trapa este 
alimentată electric și poate fi înclinată în spate sau 
deschisă complet; în ultimul caz se retrage în acoperișul 
mașinii și o clapetă frontală se ridică automat pentru a 
devia fluxul de aer.

MIA (Asistent Inteligent Maserati): 
Bazat pe tehnologia Android Automotive 
OS, noua generație MIA oferă o experiență 
inovatoare și personalizată pentru utilizatori. 
Ecranul tactil fără cadru de 8”4 HD cu un 
raport de 16: 10 are o nouă interfață grafică. 
Ecranul are o margine elegantă, curbată din 
sticlă: o premieră în designul auto de acest 
gen.

Controlul climatizării în patru zone: 
Pentru a spori confortul pasagerilor 
din spate, este disponibil un sistem de 
climatizare cu patru zone: un sistem 
automat suplimentar de climatizare cu 
două zone instalat pe consola centrală, 
permite reglarea separată a temperaturii 
și a distribuției aerului prin orificiile de 
aer de pe podea și montanturi.
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Transmisie automată ZF opt trepte: 
Transmisia automată sofisticată ZF cu opt trepte oferă confort îmbunătățit, 
schimbare mai rapidă a vitezelor, consum mai bun de combustibil și rafinament 
sporit. Sunt disponibile cinci moduri de condus: Normal, Sport, Off-Road, 
Control Crescut & Eficiență (I.C.E.) și, exclusiv pentru Levante Trofeo, Modul 
Corsa.

Scaune spate rabatabile:
Trebuie să depozitezi în siguranță husa cu schiuri sau 
snowboard? Scaunele din spate cu o rabatare divizată 
60/40 asigură versatilitatea transportului.
Când scaunul de pe partea mai mică este complet rabatat, 
vei avea o extensie continuă aproape plată a podelei de 
încărcare, pentru a găzdui echipamente și obiecte de 
dimensiuni mari.



36 37

Intră în atmosfera superioară:
Duci luxul la un nivel superior în habitaclul spațios dominat 
de caracterul Maserati. Stilul italian specific combinat cu 
finisaje meticulos lucrate și cele mai bune materiale, precum 
tapițeria PELLETESSUTA realizată de Ermenegildo Zegna, o 
exclusivitate Maserati care va intra în programul Fuoriserie 
începând cu ianuarie 2022.

Ambianța atent proiectată a habitaclului este un alt aspect prin care Maserati 
se remarcă. Două accente interioare fastuoase contribuie la atracția pe care o 
exercită acest sanctuar asupra celui de la volan și crește și mai mult opțiunile de 
personalizare. Primul este reprezentat de împletitura de fibră de carbon mată, 
inspirată de Levante Trofeo, cu multitudinea sa de accente exterioare din fibră 
de carbon, efectul 3D al modelului adăugându-se la elementele dinamice de la 
interior. Al doilea este reprezentat de elementele metalice lucioase: aceste noi 
ornamente sunt create prin folosirea unor rețele metalice și sunt inspirate din 
arhitectura contemporană; modelul elegant cu blazon contribuie la atmosfera 
sportivă a habitaclului.
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Maserati-ul tău este conectat
Stăpânește esența performanței, confortului și siguranței pentru a transforma fiecare 
călătorie într-o experiență unică și palpitantă. Conectat intuitiv și intrinsec de la aplicație 
la vehicul, Maserati Connect îți va conecta perfect mașina la obiceiurile și nevoile tale, 
lăsându-ți libertatea de a te bucura la maxim de condus.

Servicii De La Distanță:
Aplicația Maserati Connect afișează nivelul de combustibil, presiunea 
în anvelope, kilometrajul, durata de viață a uleiului și cardul de sănătate 
a vehiculului, inclusiv verificări pentru Sistemul de propulsie, Frâne și 
Suspensie, Ulei și Fluide, Sisteme de siguranță și Lumini.
Fiecare informație este actualizată când oprești motorul.

Amazon Alexa:
Alexa te poate ajuta să redai muzică, să 
obții indicații, să efectuezi apeluri, să verifici 
calendarul, să redai cărți audio, să îți controlezi 
casa inteligentă din mașină și multe altele, doar 
cu vocea ta – astfel încât să îți poți ține mâinile 
pe volan și ochii pe drum.

De Acasă în Vehicul:
Poți utiliza abilitatea Maserati Connect 
pentru Alexa, precum și funcția Google 
Assistant, pentru a interacționa de acasă cu 
vehiculul. Serviciul permite să întrebi despre 
starea vehiculului și să trimiți o destinație 
către sistemul de navigație al vehiculului 
(Trimite & Pornește).
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Sistem Avansat De Asistență La Condus
Levante este echipat cu o gamă completă de sisteme avansate de asistență la condus 
de nivel 2, cel mai înalt nivel de condus autonom permis în prezent. Asta înseamnă o mai 
mare liniște sufletească într-o varietate de condiții de trafic.

Recunoaștere Semnelor de Circulație
Ce se întâmplă dacă mașina ta te poate avertiza despre 
semnul limită de viteză de care tocmai ai trecut? Traffic Sign 
Recognition este utile pentru monitorizarea diferitelor tipuri 
de semne: limite de viteză, limite de viteză temporare și zone 
supuse restricțiilor de depășire.

Sistemul de Asistență pe Autostradă (HAS) 
Ți-ai imaginat vreodată că poți combina virtuțile controlului 
adaptiv al vitezei de croazieră cu asistentul de menținere a 
benzii? Sistemul de Asistență pe Autostradă (HAS) este un 
sistem autonom de condus de nivel 2, conceput pentru a 
te ajuta să conduci, să accelerezi, să frânezi și să îți menții 
vehiculul pe banda sa, mai ales atunci când conduci pe 

autostrăzi sau pe drumuri de acces către autostrăzi.

Asistență pentru Banda de Rulare (LKA)
Dorești să conduci mai în siguranță pe autostradă și pe  drumul 
de acces? Lane Keeping Assist (LKA) este o funcție de condus 
sigură, care este concepută pentru a identifica marcajele de pe 
bandă și pentru a iniția o manevră de ghidare pentru a preveni 
tăierea neintenționată a benzii. O caracteristică de siguranță a 
mașinii pe care categoric trebuie să o cauți. 

Sistem de Avertizare privind Depășirea Benzii 
Datorită unei camere din oglinda retrovizoare care 
monitorizează marcajele rutiere din față, Sistemul Lane 
Departure Warning ajută șoferul să mențină vehiculul pe 
banda aleasă pe autostrăzi și drumuri principale. Acest lucru 
reduce deplasarea în afara benzii de circulație și posibilitatea 
coliziunilor laterale prin furnizarea unei avertizări atunci 
când vehiculul taie marcajele de bandă fără să semnalizeze. 
Activarea manetei de semnalizare anulează sistemul.

Asistență Activă a Unghiului Mort 
Ai nevoie de ajutor pentru a te uita în spate în mod electronic? 
Active Blind Spot Assist (ABSA) detectează vehiculele care 
intră în punctele moarte laterale și spate atunci când schimbi 
benzile, depășești și parchezi. Este o caracteristică de condus 
în siguranță care te va ajuta să confrunți cu unul dintre cele 
mai mari pericole ale drumului.

Cameră cu vedere 360
Aceasta oferă o vedere clară la 360° în jurul mașinii, ajutând 
la parcare și evidențiind obstacolele ascunse. Imaginile sunt 
filmate de două camere sub oglinzile ușii, plus camerele din 
față și din spate și redate pe ecranul principal al afișajului.

Control adaptiv al vitezei de croazieră cu Stop & Go
Ai nevoie de mai mult confort la volan cu o siguranță sporită 
atunci când conduci pe autostrăzi și drumuri de acces către 
autostrăzi? Controlul Adaptiv al Vitezei de Croazieră (ACC) 
cu Stop & Go ajustează viteza pentru a menține distanța 
prestabilită față de vehiculul din față. Te vei simți mai în siguranță 
ca niciodată atunci când conduci pe autostrăzi și pe drumurile 
de acces către autostrăzi în trafic limitat sau moderat.

Sistem Forward Collision Warning Plus 
Dorești să te simți mai în siguranță atunci când conduci în 
trafic intens? Fie că este vorba de oră de vârf, de un eveniment 
important sau de un blocaj în trafic, sistemul de Avertizare în 
caz de Coliziune Frontală reduce riscul de coliziuni repetate 
pentru a preveni sau limita deteriorarea vehiculului.

Sistem de Avertizare Trafic Spate pentru Deplasarea în 
Marșarier  
Aceasta este o caracteristică binevenită care emite un 
avertisment atunci când un vehicul nevăzut se apropie, din 
dreapta sau din stânga, în timp ce ieși cu spatele dintr-un loc 
de parcare.

Senzor de parcare față și spate și cameră de mers înapoi
Pentru a facilita manevrarea în spații înguste, Levante este 
echipat cu senzori de parcare în barele de protecție față și 
spate. În plus, există o cameră opțională cu vedere din spate, 
montată aproape de blocarea portbagajului, care arată ceea 
ce se află în spatele mașinii pe afișajul Maserati.

Asistență Activă La Condus
Active Driving Assist este o extensie a sistemului de Asistență 
pe Autostradă introdus pe gama Maserati MY18. Acest 
nou sistem este acceptat pe orice drum aflat în stare bună, 
indiferent dacă sunt drumuri urbane cu trafic intens, drumuri 
extraurbane sau autostrăzi.
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Configurează-l pe al Tău.
Fiecare Maserati este ca o operă de artă construită cu grija și atenția pe care 
numai mâna umană o poate oferi. Construiește-ți propriul Maserati Levante și 
personalizează-l pentru a se potrivi nevoilor tale.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia
https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/shopping-tools/build-and-price
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Maserati-ul tău special conceput pentru personalitatea ta unică.
Fuoriserie este programul distinctiv de personalizare Maserati care îți permite să creezi mașini 
Maserati unice, concepute de tine. Dezlănțuie-ți îndrăzneala, stabilește-ți propriile reguli.
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Descoperă mai multe despre FuoriserieColecții făcute la comandă
Două colecții îndrăznețe, o gamă infinită de posibilități. Pornește de la o valoare 
de bază care te ghidează - fie performanța, stilul contemporan sau inovația, și 
explorează nenumăratele combinații pentru a găsi modelul Maserati care te 
reprezintă cel mai bine.

Dedicat iubitorilor de stil atemporal, Epoca “Gentleman 
Racer” și cunoscătorilor credincioși ai narațiunii Maserati. 
Colecția Corse este inspirată din moștenirea noastră 
glorioasă de curse.

C O R S E

Dedicat persoanelor dinamice care vorbesc limba “Acum”. 
Colecția Unica se naște din reinterpretarea tendințelor 
schimbării rapide în modă, artă și cultură.

FUTURA

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/brand/fuoriserie
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Specificații tehnice
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DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime (*)

Ampatament

Capacitatea de încărcare 

Capacitatea rezervorului de combustibil

Greutate proprie

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea 

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă 

Turația motorului la putere max. 

Cuplu maxim

Turația motorului la cuplul maxim

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă

Accelerație (0- 100 km/h)

Distanță de frânare (100- 0 km/h)

Consumul de combustibil (ciclu combinat)

Emisii de CO
2
 (ciclu redus)

Consumul de combustibil (ciclu redus)

Emisii de CO
2
 (ciclu mediu)

Consumul de combustibil (ciclu mediu)

Emisii de CO
2
 (ciclu ridicat)

Consumul de combustibil (ciclu ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu extra ridicat)

Consumul de combustibil (ciclu extra ridicat)

Reglare

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

TRANSMISIE

Transmisie

LEVANTE GT HIBRID

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 CP)

5750 rpm

450 Nm

2250 - 4000 rpm

245 km/h

6.0 s

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 Final

220 - 243 g/km

Automată 8 viteze

* Garda la sol Normală

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 CP)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 s

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 Final

317 - 330 g/km

Automată 8 viteze

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 CP)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 s

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 Final

284 - 304 g/km

Automată 8 viteze

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 CP)

5750 rpm

580 Nm

2000 - 4750 rpm

264 km/h

5.2 s

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 Final

272 - 288 g/km

Automată 8 viteze

Datele corespund testelor efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151, actualizat în iulie 2021. Verifică disponibilitatea MY22 Maserati Connect în țara ta.
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O lume a posibilităților
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Cursuri De Condus Master Maserati
Nu poate exista în lume un conducător auto Maserati care să nu 
se fi întrebat cum ar fi să apeși turometru până la roșu în timp ce 
schimbi vitezele pentru a trece linia sosire printr-un viraj și pentru 
a testa capacitățile de frânare ale mașinii până la limită. Experiența 
de Condus Master Maserati răspunde la toate aceste întrebări 
și multe altele printr-o serie de cursuri de condus profesional 
pentru cei care doresc să descopere potențialul de performanță 
al celor mai rapide modele Maserati în mediul lor natural: pista de 
curse. Odată cu introducerea senzaționalului supercar MC20 și 
a versiunilor puternice Trofeo ale Ghibli și Levante, experiența de 
condus Master Maserati devine și mai dinamică și mai palpitantă. 
Pentru detalii complete despre experiențele noastre de condus, 
poți vizita site-ul nostru mastermaserati.com sau ne poți contacta 
direct la info@mastermaserati.it

Servicii Financiare
Achiziționarea mașinii tale cu ajutorul unui pachet financiar 
Maserati îți permite să alegi cele mai bune condiții de pe piață și 
să le adaptezi nevoilor tale. Dealerii oficiali Maserati vor fi încântați 
să acționeze în calitate de consilieri financiari, oferind îndrumări 
profesionale cu privire la diferitele opțiuni de plată disponibile și 
creând un pachet adaptat cerințelor tale.

Programul De Asistență Rutieră
Programul de asistență Maserati oferă o gamă exclusivă de 
servicii și beneficii gratuite pentru perioada de garanție a 
vehiculului. Centrele de asistență, disponibile 24 de ore pe zi, 
pot fi contactate în situații de urgență. La aceste locații eficiente, 
profesioniști politicoși și cu înaltă calificare vor oferi cea mai bună 
soluție posibilă la orice problemă semnalată de către client.

Servicii Complete De Credit*
Rămâi pe drum în timp ce mașina ta este la reparat – cu serviciile 
noastre complete de Credit, vei fi la volanul unei mașini de curtoazie 
cu hărți geografice, lanțuri de zăpadă și scaune pentru copii 
incluse și gratuite, astfel încât să te poți concentra pe plăcerea de 
a conduce.

*Pentru mai multe informații, te rugăm să contactezi distribuitorul 
sau Serviciul Clienți Maserati la info@maserati.com
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Lumea Tridentului
Turul Fabricii
Descoperă inima noii producții MC20 la uzina istorică Maserati 
din Modena. Turul fabricii de 1h45min începe cu o prezentare a 
patrimoniului mărcii și prezentarea gamei de modele. Urmează linia 
de asamblare, Laboratorul de Motoare, instalațiile de vopsire și 
Magazinul oficial. Turul Showroom-ului: un tur cuprinzător al salonului 
auto de 40 de minute prezintă patrimoniul și gama de modele 
disponibile. Pentru mai multe informații: factorytour@maserati.com

Livrarea din fabrică
După o cafea de bun venit și băuturi în Showroom, poți vizita fabrica 
istorică Maserati, însoțit de un ghid specializat și de un fotograf. 
Acum, este timpul pentru noua ta dezvăluire Maserati! Înainte să ne 
luăm rămas bun sunt făcute pozele finale.
Albumul foto digital comemorativ este transmis clientului. Toate 
modelele pot fi livrate la uzina Modena. Solicită livrarea din fabrică 
către dealerul oficial Maserati.

Colecția Maserati
Colecția Maserati de articole de agrement exclusive și produse de 
marcă a fost creată special pentru cei cu o pasiune pentru universul 
Maserati. Articolele de colecție Maserati sunt disponibile la toți 
dealerii Maserati și  la magazinul Maserati din showroom-ul Modena 
din Modena. Ca soluție alternativă, acestea pot fi achiziționate online 
de pe www.maseratistore.com și livrate direct la casa ta.

Clubul Maserati
În prezent, există peste 30 de cluburi Maserati în lume, numărând 
peste 3.000 de membri. A te alătura clubului exclusiv Maserati 
înseamnă a împărtăși cunoștințele, experiențele și entuziasmul cu 
alți proprietari Maserati – și să fii invitat să participi la evenimente 
speciale. Proprietarii de mașini din orice epocă se pot bucura de 
plăcerea de a conduce modelele lor Maserati într-un calendar de 
evenimente naționale și internaționale create special de Cluburile 
Maserati pentru membrii Clubului lor, precum Global Gathering 
sau Maserati International Rally. Vizitează secțiunea dedicată din 
maserati.com pentru a obține contactul clubului local Maserati.

Accesorii Originale Maserati
Special concepute pentru a satisface nevoile clienților noștri, 
accesoriile originale Maserati sunt o combinație perfectă de design, 
funcționalitate, confort și performanță. Construită la cele mai înalte 
standarde de măiestrie Maserati, gama de accesorii Levante a 
fost dezvoltată pentru a garanta un caracter practic, împreună cu 
șansa de a îți adăuga amprenta personală și unică. Pregătește-te să 
descoperi toate opțiunile tale de personalizare în broșura dedicată, 
pe site-ul oficial (www.maserati.com), sau prin intermediul Rețelei 
Oficiale Maserati.

Programe Pentru Clienți
Conducerea unui Maserati este o experiență de viață, indiferent 
dacă faci naveta în timpul săptămânii sau te îmbarci într-o călătorie 
memorabilă. Acesta este motivul pentru care Maserati a creat 
programe dedicate clienților pentru a asigura mile după mile cea 
mai mare grijă și performanță excelentă a Levante-ului tău. Oferă-ți 
un plus de liniște sufletească cu unul dintre programele noastre de 
întreținere sau garanție extinsă.
Descoperă mai multe în pliantul dedicat, pe site-ul oficial (www.
maserati.com), sau prin intermediul rețelei oficiale Maserati.
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Arhiva Istorică
Creat pentru entuziaștii și proprietarii de mașini Maserati de epocă, 
„Archivio Storico” este o organizație dedicată celor care doresc 
să interacționeze cu trecutul glorios al mărcii. „Archivio Storico” 
poate oferi Clienților Maserati un serviciu de documentare istorică 
pentru modelele pe care le dețin. Concret, sunt disponibile diverse 
tipuri de documente istorice certificate, cercetate cu atenție 
în cadrul Arhivei Istorice Maserati. Pentru mai multe informații 
despre serviciul de documentare istorică, e-mail archivio.storico@
maserati.com.

Maserati Classiche
La începutul unei noi ere, Maserati aduce un omagiu trecutului său 
creând un nou program în jurul celei mai prețioase resurse pe care o 
deține: istoria mărcii. Maserati Classiche este un nou departament 
special conceput pentru proprietarii de mașini clasice Maserati. 
Maserati Classiche oferă clienților noștri servicii dedicate privind 
Certificarea Autenticității, componente pentru mașini clasice și 
suport pentru restaurare. Pentru informații suplimentare legate 
de Programul Maserati Classiche, te rugăm să ne contactezi prin 
e-mail la maserati.classiche@maserati.com.

Europa: 

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

Date de contact la nivel global
China:

Telefon: 400-688-51-11 (gratuit)

021-61210200

America de Nord și de Sud:

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

Japonia:

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

Orientul Mijlociu:

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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Ilustrațiile și textele conținute în acest catalog se bazează pe informațiile 
disponibile la momentul tipăririi. Este posibil ca unele modele, caracteristici 
și accesorii să nu fie disponibile sau să devină disponibile numai după 
lansarea mașinii pe piață sau în cadrul programului Fuoriserie. Maserati își 
rezervă dreptul de a modifica culorile, designul și caracteristicile tehnice 
în orice moment și fără notificare prealabilă. Dealerii oficiali Maserati vor 
fi bucuroși să ofere mai multe detalii și actualizări în acest sens. Rămâi în 
legătură cu Maserati vizitând maserati.com
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maserati.com/levante

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/levante
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