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Сила природи
Maserati давно називає свої автомобілі в честь найвідоміших в
світі вітрів. Все почалося в 1963 році з легендарного Mistral. Потім
послідували Ghibli, Bora та Khamsin. І в 2016 році Levante поповнив
прославлений модельний ряд Maserati. Вітер, що носить його
ім’я, дме через Середземне море та може миттєво перейти від
м’якого штилю до штормового. Позашляховик Maserati має схожу
природу, хоча його потужні сили завжди залишаються під повним
контролем. Відповідно до істинних традицій Maserati grand touring,
ніщо не може перешкодити вашому комфорту - незалежно від
швидкості та відстані. Почалася нова подорож - з позашляховиком,
який не має обмежень.
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Позашляховик Levante уособлює стійкий, безстрашний
та нескінченно прогресивний дух Maserati - і це частина
історії, яка налічує понад 100 років. Прагнення Maserati
до інновацій та пристрасть до швидкості зробили
перехід в елітний автоспорт неминучим. З тих пір
всі серійні моделі Maserati слідували цій унікальній
формулі, пропонуючи гоночні характеристики, чарівний
італійський дизайн, а також розкіш та комфорт, які
ви очікуєте від престижного грандтурера. Все це
представлено в новому Maserati Levante. А яскравий
дизайн позашляховика додає незабутні враження.
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Багаторічна спадщина

Mistral | 1963
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Двигун V8 - Levante Trofeo

Двигун V6 - Levante Modena, Levante Modena S

L4 Двигун - Levante GT Hybrid

Двигуни в різних версіях Levante пропонують все, що ви очікуєте від
Maserati - від чуйності до легкої керованості на далеких дистанціях.
До того ж вони дуже ефективні.
Ідеальне поєднання кращих ходових якостей та можливостей для
бездоріжжя пропонує вибір бензинових двигунів V6 та V8, включаючи
нову гібридну версію.
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Безмежні можливості
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Три нових комплектацій для унікальної зустрічі
Три ексклюзивні нові комплектації були представлені як частина нового
модельного ряду Levante 2022 року. В екстер’єрі комплектацій GT, Modena та
Trofeo новий логотип Maserati розміщений на капоті, а новий спеціальний
значок для кожної комплектації, розташованиий над бічними вентиляційними
отворами. На задній стійці традиційний логотип Saetta замінений на логотип
Trident, а на багажнику з’явився новий напис Maserati.

Trofeo
Зовнішність не обманює. Унікальний, характерний для
Trofeo дизайн з елементами, які постійно нагадують
про те, що продуктивність - це пріоритет.

GT
Комплектація GT елегантно підкреслює оригінальну
філософію Maserati grand touring та втілює в собі більш
урбаністичний та сучасний дух бренду. Елегантні
елементи комплектації витончено демонструють, що
означає подорожувати з комфортом на Maserati Levante.

Modena
Натхненний рідним містом, місцем
швидких машин. Динамічне призначення
Levante тепер стає ще більш явним в
комплектації Modena.
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Levante підніме вас на новий рівень. Знайдіть свій

Колекція Levante
Мак сим альна М акси мал ьна
по тужн і сть
шви дкість

При скорення

Д ви гу н

Т яга

М акс и м аль ни й
кру т ни й
м ом ент

Levante GT Hybrid

П р ис к о р е н н я

Д в иг у н

Тя г а

Ма к с им а л ь н ий
к р у т н ий
момент

Levante Modena S

330К.С.

245км/год

6.0сек

L4

AWD

450Нм

Levante Modena

430К.С.

264км/год

5.2сек

V6

AWD

580Нм

580К.С.

302км/год

4.1сек

V8

AWD

730Нм

Levante Trofeo

350К.С.
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М акс и м аль н а Ма к с им а л ь н а
пот у жні с т ь
ш в ид к і с т ь

251км/год

6.0сек

V6

AWD

500Нм
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Levante-The Maserati of SUVs

Levante - Бокові вентиляційні отвори та бейдж Modena

ДЕТАЛЬНІШЕ - Levante

Слідуючи істинним традиціям Maserati грандтурера,
Levante пропонує все, що ви очікуєте від Maserati - від
чуйності до легкого керування автомобілем на далеких
дистанціях. У той же час його вражаючі пропорції
позашляховика врівноважені витонченими лініями та
м’язистими формами, які передають його динамічне
призначення. Від шасі з дуже низьким центром ваги
при ковзанні на максимальній швидкості до ідеально
збалансованого розподілу ваги завдяки гострому
аеродинамічному корпусу. Ідеальне поєднання кращих
ходових якостей та можливостей для бездоріжжя.

Levante - Деталь підголовника

430К.С.

Levante - Решітка
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М а кси м а л ьн а
п о тужн і сть

264км/год
М а кси м а л ьн а
шви д кі сть

5.2сек

Прискорення

V6

Двигун

AWD
Т яга

580Нм

Максимальний
крутний момент

Технічні характеристики версії Modena S
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Levante GT Hybrid-Заряджена продуктивність

Levante GT Hybrid - Бокові вентиляційні отвори та бейдж Modena

Дізнатися більше про Levante GT Hybrid

Levante GT Hybrid - це позашляховик Maserati, який піднімає
продуктивність та стиль на новий рівень з підвищеною
ефективністю. Надихаючий та хвилюючий, з безпомилковим
ревом Maserati. Гібридна технологія в новому Levante призначена
для максимального задоволення та незабутніх вражень від
кожної запланованої поїздки. Розширюйте можливості та межі
разом з Maserati, який завжди веде вас вперед. Levante GT
Hybrid на 0,9 секунди швидше, ніж версія Levante Diesel, розгін
0-100 км / год за 6 секунд з максимальною швидкістю 245 км
/ год. М’яка гібридна технологія з потужною силою Maserati.
Гібридна система споживає на 18% менше палива в порівнянні з
бензиновою версією V6 потужністю 350 к.с.

Levante GT Hybrid - Елемент підголовника

330К.С.

Levante GT Hybrid - Решітка
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М а кси м а л ьн а
п о тужн і сть

245км/год
М а кси м а л ьн а
шви д кі сть

6.0сек

Прискорення

L4

Двигун

AWD
Т яга

450Нм

Максимальний
крутний момент
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Levante Trofeo-The Art of Fast

Levante Trofeo - Бічні дефлектори та значок Trofeo

ДЕТАЛЬНІШЕ - Levante Trofeo

Levante Trofeo, народжений пристрастю до гоночних
треків, створений для того, щоб максимально посилити
ваші емоції, незалежно від місцевості. Подібний вітру,
від якого він отримав свою назву, Levante Trofeo здатний
миттєво перетворитися з м’якого штилю в бурхливий
шторм. Двигун V8 з подвійним турбонаддувом потужністю
580 к.с. розганяється до 100 км / год всього за 4,1
секунди з неймовірною максимальною швидкістю 302 км
/ год. Елементи дизайну, характерні для Trofeo, постійно
нагадують вам, що вигляд є пріоритетом: від передньої
решітки в стилі Black Piano до темних вихлопних труб V8,
від червоної лінії на логотипі Saetta до значка Trofeo над
вентиляційними отворами, а триколор на центральній
стійці ілюструє його зухвалу італійську душу.

Levante Trofeo - Деталь підголовника

580К.С.

Levante Trofeo - Решітка
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М а кси м а л ьн а
п о тужн і сть

304км/год
М а кси м а л ьн а
шви д кі сть

3.9сек

Прискорення

V8

Двигун

AWD
Т яга

730Нм

Максимальний
крутний момент
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Інтер’єр Levante виділяє справжній характер
Maserati. Це означає елегантний італійський стиль,
ретельно продуману обробку та гоночну енергію, яка
надихає на далекі розкішні подорожі. В салоні багато
простору, а враховуючи розкішний зовнішній вигляд
купе, водій відчуває приємне домінуюче положення.
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Особливе запрошення
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Потужна розкіш
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Датчик якості повітря:
Levante
оснащений
інтелектуальним
датчиком в поєднанні з системою аналізу
сигналів, яка розраховує рівні зовнішнього
забруднення та запобігає потраплянню
забрудненого повітря та токсичних газів
в салон, підвищуючи комфорт для всіх
пасажирів.

Система повного приводу Q4 Intelligence:
Iдеально підходить для будь-яких погодних умов. Ця система розроблена
для забезпечення відмінної якості заднього приводу Maserati навіть при
поганому зчепленні з дорогою. У нормальних умовах система Q4 передає
весь крутний момент на задні колеса для ідеально збалансованої динаміки
руху Maserati та оптимальної витрати палива. Якщо тяга втрачається через
раптове прискорення або поганого зчеплення з дорогою на задній осі, Q4
може змінити поділ крутного моменту з 100-відсоткового заднього приводу
на 50-50 між передніми та задніми колесами за непомітні 150 мілісекунд.
Вектор крутного моменту та механічний диференціал підвищеного тертя
на задній осі, унікальний для цього класу автомобілів, також забезпечують
істотну підтримку, коли мова йде про динамічну стійкість руху.
30

Активна пневматична підвіска:
Bдосконалена активна пневматична підвіска піднімає або опускає
автомобіль відповідно до потреб або уподобань. Маючи шість
налаштувань на вибір, водій може вибрати будь-яку висоту, відповідну
для дороги або місцевості, від великого кліренсу для бездоріжжя
до низького рівня для швидкого, ефективного та плавного руху по
автомагістралі.
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
працює на ОС Android Automotive, MIA
нового покоління пропонує інноваційний та
індивідуальний призначений для користувача
інтерфейс. Безрамковий 8-дюймовий сенсорний
екран 4 HD зі співвідношенням сторін 16:10
оснащений новим графічним інтерфейсом.
Дисплей має елегантну вигнуту скляну кромку:
перший в своєму роді автомобільний дизайн.

Чотирьохзонний клімат-контроль:
для підвищення комфорту пасажирів
задніх сидінь доступний чотирьохзонний
клімат-контроль: додаткова автоматична
двохзонна система кондиціонування
повітря, встановлена в центральній
консолі,
дозволяє
регулювати
температуру та розподіл повітря окремо
через отвори на підлозі та стійках.

Люк з електроприводом:
Levante може бути оснащений люком з електроприводом
з тонованого безпечного скла та сонцезахисним
козирком з ручним керуванням. Люк в даху регулюється
з електроприводом, його можна відкинути назад або
повністю відкрити; в останньому випадку він забирається
в дах автомобіля, та передня стулка автоматично
піднімається, щоб відхилити повітряний потік.
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Функція складання задніх сидінь:
Необхідно надійно розмістити сумку для лиж або сноуборду?
Задні сидіння, що складаються в пропорції 60/40, забезпечують
універсальність при перевезенні вантажів. Коли сидіння на
меншій стороні повністю складено, у вас з’явиться додаткове
місце для розміщення великогабаритного обладнання та
предметів.

Восьмиступінчаста автоматична коробка передач ZF:
Удосконалена восьмиступінчаста автоматична коробка передач ZF забезпечує
підвищений комфорт, більш швидке переключення передач, меншу витрату
палива та підвищену плавність ходу. Доступні п’ять режимів руху: стандартний,
спортивний, позашляховий, підвищений контроль та ефективність (I.C.E.) і,
виключно для Levante Trofeo, режим Corsa.
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Практичність інтер’єру - це ще одна відмінна риса Maserati. Дві розкішні комплектації
інтер’єру дають ще більше можливостей для подальшої персоналізації. Перша
комплектація інтер’єру - це візерунок з матового вуглецевого волокна, натхненний
Levante Trofeo з безліччю зовнішніх елементів з вуглецевого волокна, 3D-ефектом
візерунка, які надають інтер’єру ще більш динамічний вид. Друга комплектація глянсовий метал зі стильною новою обробкою, створеною з використанням металевих
сіток та натхненною сучасною архітектурою; елегантний візерунок шевронного
переплетення додає салону спортивний вид.

Пориньте в атмосферу розкоші:
Підніміть розкіш на більш високий рівень в просторому салоні, який
підкреслює характер Maserati в кожній деталі. Фірмовий італійський
стиль поєднується з ретельно продуманою обробкою та кращими
матеріалами, такими як оббивка з натурального шовку від
Ermenegildo Zegna: ексклюзив Maserati. Інтер’єр в стандартній
комплектації оснащений сидіннями з натуральної шкіри Pieno
Fiore. У комплекетаціі Trofeo представлені елементи з шкіряними
вставками на приладовій панелі, прошиті вручну бічні панелі та інші
поверхні з натурального дерева або з Black Piano.
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Зв’язок Maserati з вами
Ознайомтеся з функціями комфорту та безпеки, щоб отримати максимальне
задоволення від подорожі. Maserati Connect легко з’єднає функції автомобіля з
вашими звичками та потребами, забезпечуючи легке та комфортне водіння.

Дистанційні сервіси:
Додаток Maserati Connect відображає рівень
палива, тиск в шинах, одометр, термін служби
масла та звіт про стан автомобіля, включаючи
перевірки трансмісії, гальм та підвіски, масла та
рідин, систем безпеки та освітлення.
Вся інформація постійно оновлюється.

Amazon Alexa:
Alexa може допомогти вам відтворювати
музику, прокладати маршрути, здійснювати
дзвінки, перевіряти календар, відтворювати
аудіокниги, управляти своїм розумним
будинком з автомобіля та багато іншого
за допомогою всього лише голосу - таким
чином, ви можете тримати руки на кермі та
стежити за дорогою.
38

Взаємодія з автомобілем з дому:
Ви можете використовувати навик
Maserati Connect для Alexa, а також
дію Google Assistant, щоб взаємодіяти
з автомобілем з дому. Послуга
дозволяє дізнатися статус автомобіля
та відправити пункт призначення в
навігаційну систему автомобіля (Send &
Go).
39

Розширена система допомоги при водінні
Levante оснащений широким спектром вдосконалених систем допомоги при
водінні. Вони гарантують ще більший спокій під час руху по місту або поїздки
в далеку подорож.

автомобіля на своїй смузі руху, особливо коли ви їдете
по шосе або автострадах.
Система утримання смуги руху (LKA)
Бажаєте зробити вашу поїздку по шосе та автостраді
безпечніше? Система утримання смуги руху (LKA) це функція безпечного водіння, яка призначена для
визначення розмітки смуги руху та початку маневру
рульового управління для запобігання ненавмисному
перетину смуги руху. Функція безпеки автомобіля, на яку
обов’язково потрібно звернути увагу.
Система попередження про виїзд зі смуги руху
Завдяки камері в дзеркалі заднього виду, яка відстежує
дорожню розмітку попереду, система попередження
про виїзд зі смуги руху допомагає водієві утримувати
автомобіль на вибраній смузі руху на автомагістралях
та основних дорогах. Це зменшує зсув смуги руху та
ймовірність бічних зіткнень, забезпечуючи попередження,
коли транспортний засіб перетинає розмітку смуги руху
без сигналів. Активація покажчика повороту скасовує дію
системи.

Розпізнавання дорожніх знаків
Що, якби ваш автомобіль міг попереджати вас про знак
обмеження швидкості, який ви тільки що проїхали?
Розпізнавання дорожніх знаків стане в нагоді для
відстеження різних типів знаків обмежень швидкості,
тимчасові обмеження швидкості та зони обмеження обгону.

40

Система допомоги при русі по шосе (HAS)
Ever imagined you could combine the virtues of Ви колинебудь представляли, що можете об’єднати переваги
адаптивного круїз-контролю з системою утримання смуги
руху? Система Highway Assist System (HAS) - це автономна
система водіння рівня 2, призначена для допомоги в
управлінні, прискоренні, гальмуванні та утриманні вашого

Адаптивний круїз-контроль з функцією Stop e Go
Вам потрібен більший комфорт водіння з підвищеною
безпекою при русі по шосе та автострадах? Адаптивний
круїз-контроль (ACC) з функцією Stop & Go регулює
вашу швидкість, щоб підтримувати задану відстань до
автомобіля, який рухається попереду. За допомогою цих
функцій, ви будете почувати себе в більшій безпеці, ніж
будь-коли, коли їдете по шосе та автострадах з обмеженим
або помірним рухом.
Попередження про пряме зіткнення (Forward Collision
Warning Plus)
Бажаєте відчувати себе безпечніше при русі в щільному
потоці? Будь то година пік, великий захід або пробка,
система попередження про лобові зіткнення знижує ризик
зіткнень для запобігання та обмеження пошкодження
автомобіля.
Функція заднього перехрестя
Це корисна функція, яка попереджає про невидимий
автомобіль, що наближається праворуч або ліворуч, при
виїзді заднім ходом з паркувального місця.

Активна система допомоги при сліпих зонах
Потрібна допомога, щоб подивитися через плече в
електронному вигляді? Система Active Blind Spot Assist
(ABSA) виявляє автомобілі, що в’їжджають в вашу бічну та
задню сліпі зони при зміні смуги руху, обгоні та парковці.
Це функція безпеки водіння, яка допоможе вам впоратися
з однією з найсерйозніших небезпек на дорозі.

Передній та задній датчик парковки та камера заднього
виду
Щоб полегшити маневрування в обмеженому просторі,
Levante оснащений датчиками парковки на передньому та
задньому бамперах. Крім того, є додаткова камера заднього
виду, встановлена поруч з замком багажника, яка показує
на дисплеї Maserati те, що знаходиться позаду автомобіля.

Камера кругового огляду
Вона забезпечує чіткий огляд автомобіля на 360°,
допомагає при парковці та виділяє приховані перешкоди.
Зображення знімаються двома камерами під дзеркалами
заднього виду, а також передніми та задніми камерами і
відображаються на головному екрані.

Активна система допомоги при водінні
Active Driving Assist - це розширення Highway Assist,
представлене в модельному ряду Maserati 2018. Ця нова
система підтримується на всіх хороших дорожніх умовах,
незалежно від того, це міські дороги, заміські дороги, або
шосе.
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Створити власний
Кожен Maserati подібний витвору мистецтва, створеного з турботою тиа
увагою, які може забезпечити тільки людська рука. Створіть свій власний
Maserati Levante та налаштуйте його відповідно до своїх потреб.
СТВОРИТИ ВЛАСНИЙ

MASERATI.COM
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Ваш Maserati створений з урахуванням вашої унікальної особистості. Fuoriserie
- це унікальна програма персоналізації Maserati, яка дозволяє створювати
унікальні автомобілі Maserati в індивідуальному стилі. Дайте волю своїй
сміливості, встановіть свої власні правила.
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Колекції на замовлення

ДЕТАЛЬНІШЕ - Fuoriserie

Три сміливі колекції, нескінченний діапазон можливостей. Почніть з основної
цінності, яка рухає вами, будь то продуктивність, сучасний стиль або інновації, та
досліджуйте незліченну кількість комбінацій, щоб знайти Maserati, який найкраще
відображає ваш справжній дух.

FUTURA
Присвячується футуристам, любителям технологій та
нових матеріалів, людям, які з ентузіазмом та енергією
зустрічають та захоплюються змінами. Для людей, які
знають, що найкраще ще попереду.

CORSE
Присвячується цінителям позачасового стилю, епохи
«джентльменів-гонщиків» та вірним шанувальникам
історії Maserati. Колекція Corse натхненна нашою
славетною гоночною спадщиною.

U N I CA

Присвячується динамічним людям, які
говорять мовою «зараз». Колекція Unica
є результатом нашого переосмислення
стрімко мінливих тенденцій в моді,
мистецтві та культурі.
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Технічні специфікації
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РОЗМІРИ ТА ВАГА

LEVANTE GT HYBRID

Довжина

5005 mm

5005 mm

5005 mm

5020 mm

2158 mm

2158 mm

2158 mm

2158 mm

1981 mm

1981 mm

1981 mm

1981 mm

1693 mm

1693 mm

1693 mm

1698 mm

3004 mm

3004 mm

3004 mm

3004 mm

580 l

580 l

580 l

580 l

80 l

80 l

80 l

80 l

2090 kg

2109 kg

2109 kg

2170 kg

Ширина ( з боковими дзеркалами)
Ширина (без бокових дзеркал)
Висота (*)

Колесна база

Об’єм багажника

Об’єм паливного баку

Вага автомобіля в спорядженому стані

LEVANTE MODENA

LEVANTE MODENA S

LEVANTE TROFEO

*Стандартна висота
ДВИГУН
Кількість циліндрів

L4

V6 60°

V6 60°

V8 90°

1995 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

84 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

90 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

9.5:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

243 kW (330 CV)

257 kW (350 CV)

316 kW (430 CV)

427 kW (580 CV)

Швидкість при макисмальній потужності

5750 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Швидкість при макисимально крутному моменті

450 Нм

500 Нм

580 Нм

730 Нм

2250 - 4000 rpm

1750 - 4750 rpm

2000 - 4750 rpm

2500 - 5000 rpm

Автоматична 8-ступенева

Автоматична 8-ступенева

Автоматична 8-ступенева

Автоматична 8-ступенева

245 км/год

251 км/год

264 км/год

302 км/год

6.0 s

6.0 s

5.2 s

4.1 s

Гальмівний шлях (100-0 км/год)

36 m

36 m

34.5 m

34.5 m

Витрата палива (комбінований цикл)
Витрата палива (низький цикл)

9.7 - 10.7 л/100 км

12.1 - 12.8 л/100 км

14 - 14.6 л/100 км

Витрата палива (середній цикл)

13.3 - 14.7 л/100 км

12.6 - 13.5 л/100 км

9.7 - 10.5 л/100 км

12.9 - 13.9 л/100 км

12.1 - 13 л/100 км

14.5 - 15 л/100 км

Переміщення

Діаметр отвору
Хід поршня

Ступінь стиснення

Максимальна вихідна потужність
Максимальний крутний момент

ТРАНСМІСІЯ
Трансмісія
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість

Прискорення (0-100 км/год)

Витрата палива (високий цикл)

Витрата палива (максимально високий цикл)

CO2 викиди (комбінований цикл)
CO2 викиди (низький цикл)

CO2 викиди (середній цикл)
CO2 викиди (високий цикл)

CO2 викиди (максимально цикл)
Регулювання

8.3 - 9.2 л/100 км

9.6 - 10.8 л/100 км
220 - 243 г/км
301 - 333 г/км
219 - 237 г/км

189 - 209 г/км
217 - 244 г/км
-

19.2 - 20.6 л/100 км
10.8 - 11.5 л/100 км
11.6 - 12.3 л/100 км
284 - 304 г/км
433 - 466 г/км
291 - 313 г/км

243 - 260 г/км
261 - 278 г/км
Euro 6D Final

19.3 - 19.6 л/100 км
10.2 - 10.9 л/100 км
10.9 - 11.6 л/100 км
272 - 288 г/км

437 - 443 г/км
274 - 293 г/км
231 - 247 г/км

246 - 263 г/км
Euro 6D Final

21.7 - 22.2 л/100 км
12 - 12.6 л/100 км

12.6 - 13.2 л/100 км
317 - 330 г/км

492 - 503 г/км
327 - 339 г/км
272 - 285 г/км

286 - 299 г/км
Euro 6D Final

Дані відповідають тестам, проведеним відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1151, оновленим станом на червень 2021 року. Перевірте доступність
Maserati Connect MY22 у вашій країні.
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Світ можливостей
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Курси водіння Master Maserati
Немає жодного водія Maserati, який би не мріяв промчати
по гоночній трасі та перевірити по-максимуму всі гальмівні
здібності свого автомобіля. Програма Master Maserati Driving
Experience відповідає на всі ці та багато інших питань за
допомогою серії професійних курсів для тих, хто бажає
розкрити потенціал найшвидших моделей Maserati в
їхньому природному середовищі: на гоночній трасі. З появою
сенсаційного суперкара MC20 та потужних версій Ghibli
та Levante Trofeo досвід водіння Master Maserati стає ще
більш динамічним та захоплюючим. Для отримання повної
інформації про курси ви можете відвідати наш веб-сайт
mastermaserati.com або зв’язатися з нами безпосередньо за
адресою info@mastermaserati.it.
Фінансові послуги
Придбання автомобіля за допомогою фінансового пакету
Maserati дозволяє вам вибрати кращі умови на ринку
та адаптувати їх до ваших потреб. Офіційні дилери
Maserati будуть раді виступити в якості ваших фінансових
консультантів, надаючи професійні рекомендації по різним
доступним варіантам оплати та створюючи пакет, який
відповідає вашим вимогам.

Програма медичного обслуговування
У тому випадку, якщо ви серйозно захворієте під час водіння,
просто зателефонуйте в місцевий центр допомоги Maserati,
де вам організують транспорт відповідно до вашої домашньої
адреси літаком, поїздом або автомобілем швидкої допомоги.
Якщо ви їдете один, до вас також може бути відправлений
член сім’ї. Якщо ви подорожуєте з родиною, їх доставка
додому також буде організована.
Повні кредитні послуги*
Отримайте можлівість їздити, поки ваш автомобіль
знаходиться у ремонтія - з нашими послугами повного кредиту
ви безкоштовно будете за кермом автомобіля з географічними
картами, ланцюгом проти ковзання та дитячими сідіннямі,
щоб ви могли зосередитися на задоволенні від водіння.
* Для отримання додаткової інформації зверніться до свого
дилера або в службу підтримки клієнтів Maserati за адресою
info@maserati.com.

Програма допомоги у дорозі
Програма Maserati Assistance пропонує ексклюзивний набір
послуг та переваг, що надаються безкоштовно протягом
гарантійного терміну автомобіля. В екстрених випадках,
ви можете звернутися в центри допомоги, які доступні 24
години на добу. Ввічливі та висококваліфіковані фахівці
нададуть найкраще можливе рішення будь-якої проблеми,
зазначеної замовником.
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Світ Тризуба
Тур по заводу
Відкрийте для себе серце виробництва всіх нових MC20 на
історичному заводі Maserati в Модені. Екскурсія по заводу тривалістю
1:00 45 хвилин починається зі знайомства зі спадщиною бренду та
презентацією модельного ряду. Далі йдуть складальний конвеєр,
лабораторія двигунів, фарбувальні цехи та офіційний магазин.
Також, доступна екскурсія по виставковому залу на 40 хвилин,яка
включає презентацію спадщини та модельного ряду. Для отримання
додаткової інформації: factorytour@maserati.com.
Заводська доставка
Після привітальної кави та напоїв в виставковому залі ви можете
відвідати історичний завод Maserati в супроводі професійного гіда
та фотографа. Прийшов час представити ваш новий Maserati! Перш
ніж ми попрощаємося з вами, будуть зроблені пам’ятні фотографії.
Цифровий фотоальбом передається замовнику. Всі моделі можуть
бути доставлені на завод в Модені. Запитайте заводську доставку у
офіційного дилера Maserati.
Колекція Maserati
Колекція ексклюзивного одягу для відпочинку та фірмових товарів
Maserati була спеціально створена для тих, хто захоплений усім, що
пов’язане з Maserati. Предмети колекції Maserati можна придбати у
всіх дилерів Maserati та в магазині Maserati в виставковому залі в
Модені. Крім того, їх можна придбати на сайті www.maseratistore.com
та доставити прямо до вас додому.
Клуб Maserati
Приєднання до ексклюзивного клубу Maserati означає обмін
думками, досвідом та емоціями з іншими власниками Maserati, а
також можливість брати участь в спеціальних автомобільних заходах
по всьому світу. Водії автомобілів будь-якої епохи можуть отримати
задоволення від водіння своїх моделей Maserati в календарі подій,
створеному спеціально для членів Maserati Club. Клуб забезпечує
зв’язок між минулим, сьогоденням та майбутнім компанії.
Відвідайте www.maseraticlub.com для отримання додаткової
інформації.
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Оригінальні аксесуари Maserati
Оригінальні аксесуари Maserati, спеціально розроблені для
задоволення потреб наших клієнтів, являють собою ідеальне
поєднання дизайну, функціональності, комфорту та продуктивності.
Лінія аксесуарів Ghibli, створена відповідно до найвищих стандартів
майстерності Maserati, була розроблена, щоб гарантувати більшу
практичність та можливість додати індивідуальності й неповторності.
Будьте готові відкрити для себе всі можливості індивідуального
налаштування в спеціальній брошурі, на офіційному сайті (www.
maserati.com) або в офіційній мережі Maserati.
Програми для клієнтів
Водіння Maserati - це досвід на все життя, незалежно від того,
чи їдете ви в будній день або збираєтеся в незабутню подорож.
Ось чому Maserati створила спеціальні програми для клієнтів,
щоб гарантувати вам максимальну обережність та відмінну
роботу вашого Levante. Подаруйте собі додатковий спокій з
однією з наших програм обслуговування або розширеної гарантії.
Дізнайтеся більше в спеціальній листівці, на офіційному сайті (www.
maserati.com) або в офіційній мережі Maserati.
Maserati Classiche
Створена для ентузіастів та власників старовинних автомобілів
Maserati, Maserati Classiche - це організація, присвячена тим,
хто хоче долучитися до славетного минулого марки. Maserati
Classiche може надати клієнтам Maserati послугу історичної
документації, що відноситься до їхніх автомобілів. Зокрема, в
історичному архіві Maserati доступні різні типи сертифікованих
історичних
документів,
ретельно
та
точно
досліджених.
Асортимент Maserati Classiche включає в себе товари, присвячені
історії компанії: картини із зображенням яскравих подій, одяг,
масштабні моделі та багато, багато іншого. Ці елементи можна
знайти на сайті www.maserati.com в розділі Maserati Classic. Для
отримання додаткової інформації про службу історичної документації
звертайтеся за адресою: maserati.classiche@maserati.com.
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NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

КОНТАКТ ЦЕНТР MASERATI - info@maserati.com
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ ТА ДОПОМОГА НА ДОРОЗІ:
00 800 62737284
Будь ласка звертайтеся з будь-яких питань 0039 02 44412899
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AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

EUROPE
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom
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