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Maserati  znane jest z nazywania swoich samochodów na cześć 
najbardziej znanych prądów powietrznych na świecie. Miało to początek 
w 1963 r. za sprawą legendarnego Mistrala. Następne były Ghibli, Bora 
i Khamsin. W 2016 r. do tego znamienitego katalogu dołączyło Levante. 
Wiatr o tej nazwie wieje wzdłuż Morza Śródziemnego i potrafi w mgnieniu 
oka zmienić się z łagodnej bryzy w wichurę. Ten SUV Maserati ma 
podobną naturę, choć jego potęga zawsze zostaje pod ścisłą kontrolą. 
Zgodnie z tradycją grand tour Maserati, nic nie będzie zakłócać Twojego 
spokoju – niezależnie od szybkości czy dystansu rozpoczyna się nowa 
podróż – w SUVie, który nie godzi się na żadne ograniczenia.

Siła Natury
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M i s t r a l  |  1 9 6 3SUV Levante uosabia trwałego, nieustraszonego i 
nieskończenie postępowego ducha Maserati – oraz 
jest częścią historii, która sięga ponad 100 lat wstecz. 
Charakteryzujące Maserati zapał do innowacji i pasja do 
prędkości sprawiły, że przejście do elitarnych sportów 
motorowych stało się nieuniknione. Od tamtego czasu 
produkcyjne modele Maserati budowane były według 
tego przepisu, zapewniając osiągi rodem z wyścigów, 
urzekający włoski styl oraz luksus i komfort, którego 
oczekuje się od prestiżowego grand tourera. Wszystko 
to zawarto w najnowszym Maserati Levante. Ponadto 
uderzająca stylistyka SUVa dodaje przeżyciom jeszcze 
jeden nieodparty wymiar.

Trwałe dziedzictwo
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Możliwości bez końca

Silniki różnych wariantów Levante oferują wszystko, czego oczekujesz od 
Maserati – od warczącej dynamiki do wysokiej kultury jazdy na długich 
dystansach. Są również niezwykle oszczędne.

Najdoskonalsze połączenie wiodących parametrów jazdy utwardzonymi 
drogami i w offroadzie dostępne jest w kilku wersjach silników do wyboru: 
benzynowym V6 i potężnym V8 oraz dieslu V6.

Silnik V6 - Levante Diesel, Levante SSilnik V8 - Levante Trofeo
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Levante Diesel

Levante

Kolekcja Levante
Levante zabierze Cię na wyżyny. Znajdź swoje.

Levante Trofeo

Moc maks.

275KM

430KM

350KM

530KM

580KM

Przyspieszenie

6.9sek.

5.2sek.

6.0sek.

4.2sek.

3.9sek.

Układ si ln ika

V6

V6

V6

V8

V8

Maks. 
moment obr.

600Nm

580Nm

369Nm

730Nm

730Nm

Prędkość 
maks.

230km/h

264km/h

251km/h

292km/h

304km/h

Napęd Moc maks. Przyspieszenie Układ si ln ika Maks. 
moment obr.

Prędkość 
maks.

Napęd

AWD

AWD

AWD

AWD

AWD

Levante S

Levante GTS
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Levante - Atrapa chłodnicy

430KM 5.2sek.264km/h V6 AWD
M o c  m a k s . P r z y s p i e s z e n i eP r ę d k o ś ć  m a k s . U k ł a d  s i l n i k a N a p ę d M a k s .  m o m e n t  o b r .

580Nm

Levante - Boczne wloty powietrza

Dowiedz się więcej o Levante

Levante - Detale na zagłówkach

Levante-The Maserati of SUVs

Dane techniczne wersji S

Zgodnie z tradycją grand tour Maserati Levante oferuje wszystko, 
czego oczekujesz od Maserati – od warczącej dynamiki do 
wysokiej kultury jazdy na długich dystansach. Jednocześnie 
oszałamiające proporcje tego SUVa są zrównoważone łagodnymi 
liniami i muskularnymi kształtami, które oddają jego dynamikę. Od 
nadwozia o bardzo nisko umieszczonym środku ciężkośc przez 
wyrazistą, aerodynamiczną karoserię do doskonałego wyważenia. 
W ten sposób Maserati Levante oferuje najdoskonalsze osiągi, które 
sprawdzą się zarówno podczas jazdy utwardzonymi drogami, jak i 
w offroadzie.

https://www.maserati.com/pl/pl/models/levante
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580KM 3.9sek.304km/h V8 AWD 730Nm

Levante Trofeo - Boczne wloty powietrza i emblemat Trofeo

Levante Trofeo - Detale na zagłówkach

Levante Trofeo - Atrapa chłodnicy

Levante Trofeo-The Art of Fast

Zrodzone z pasji do wyścigów, Levante stworzono w celu 
wywoływania maksymalnych emocji niezależnie od nawierzchni.

Podobnie do wiatru, od którego wzięło nazwę, Levante Trofeo zdolne 
jest w mgnieniu oka przeistoczyć się z łagodnej bryzy w wichurę. 
Silnik V8 twin-turbo o mocy 580 KM sprawia, że Levante niczym 
burza zrywa się od 0 do 100 km/h w ciągu 4,1 sekundy oraz osiąga 
imponującą prędkość maksymalną 302 km/h. Elementy konstrukcji 
specyficzne dla Trofeo nieustannie przypominają Ci, że osiągi 
to priorytet: od atrapy chłodnicy w stylu Black Piano po ciemne 
końcówki układu wydechowego silnika V8, od czerwonego akcentu 
logo Saetta po emblemat Trofeo na wlotach powietrza; natomiast 
detal Tricolore na słupku B oddaje jego śmiałą, włoską duszę.

Dowiedz się więcej o Levante Trofeo

M o c  m a k s . P r z y s p i e s z e n i eP r ę d k o ś ć  m a k s . U k ł a d  s i l n i k a N a p ę d M a k s .  m o m e n t  o b r .

https://www.maserati.com/pl/pl/models/levante/trofeo
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Wnętrze Levante tryska autentycznym charakterem 
Maserati. Jest on ujęty w eleganckim, włoskim stylu, 
drobiazgowo wykonanych zdobieniach oraz sportowej 
energii, która inspiruje dalekie, luksusowe podróże. 
Ponadto panuje w nim poczucie swobody dzięki 
przestrzeni w całej kabinie. Wszystko to wraz z fotelem 
kierowcy dającym dominującą pozycję za kierownicą 
SUVa, może zaskakiwać ze względu na nadwozie w 
stylu coupe.

Wyraziste zaproszenie
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Mocarny luksus
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Inteligentny system napędu na wszystkie koła Q4: 
Pojedź jeszcze dalej – niezależnie od pogody. System ten został opracowany, 
by dać markowe przeżycia Maserati za sprawą napędu na tylną oś, nawet 
na nawierzchni o kiepskiej przyczepności. W normalnych warunkach system 
Q4 kieruje moment obrotowy do tylnych kół, by zapewnić doskonale 
zrównoważoną dynamikę jazdy Maserati oraz optymalne zużycie paliwa. Jeśli 
w wyniku nagłego przyspieszenia lub słabej przyczepności tylnej osi pojazd 
straci trakcję, system Q4 może w ciągu 150 milisekund zmienić rozdział 
momentu obrotowego z całkowicie skierowanego na oś tylną na rozdział 
50:50 pomiędzy osie i nawet tego nie poczujesz. Zmiana kierunku przyłożenia 
momentu obrotowego oraz mechaniczny układ różnicowy o ograniczonym 
poślizgu na tylnej osi, co jest niespotykane w tej klasie pojazdów, również 
zapewnia niezbędne wsparcie pod względem stabilności dynamiki jazdy. 

Aktywne zawieszenie pneumatyczne:
Zaawansowany układ zawieszenia pneumatycznego pozwala 
na podwyższenie lub obniżenie pojazdu zgodnie z preferencjami. 
Sześć ustawień do wyboru sprawia, że kierowca może 
odpowiednio dostosować wysokość do terenu, od wysokiego 
prześwitu do jazdy po bezdrożach, do niskiego ustawienia do 
szybkiej, oszczędnej i płynnej jazdy autostradą.

Czujnik jakości powietrza: 
W skład wyposażenia Levante wchodzi 
również inteligentny czujnik połączony 
z systemem analizy sygnałów, który 
oblicza poziom zanieczyszczeń na 
zewnątrz, by zapobiec przedostawaniu 
się zanieczyszczonego powietrza i 
toksycznych gazów do wnętrza, co 
zwiększa komfort wszystkich wewnątrz.
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Elektryczny szyberdach:
Levante można wyposażyć w elektryczny szyberdach 
z przyciemnianego bezpiecznego szkła z ręczną 
zasłoną przeciwsłoneczną. Szyberdach sterowany 
jest elektrycznie i można go uchylić z tyłu lub otworzyć 
całkowicie. W drugim przypadku wsuwa się on do 
dachu samochodu, a przednia klapa automatycznie 
podnosi się, by zmienić tor przepływu powietrza.

MIA (Inteligentny Asystent Maserati):
System MIA nowej generacji oparty jest na 
systemie Android Automotive OS, oferując 
innowacyjne i spersonalizowane przeżycia dla 
użytkownika. Nowy interfejs graficzny wyświetlany 
jest na bezramkowym ekranie dotykowym HD o 
przekątnej 8,4 cala i formacie 16:10. Wyświetlacz 
obramowany jest eleganckim, zakrzywionym 
szkłem: to pierwszy taki design w motoryzacji.

Czterostrefowa klimatyzacja:
W celu zwiększenia komfortu pasażerów 
siedzących z tyłu dostępny jest 
czterostrefowy system klimatyzacji: na 
środkowej konsoli zainstalowany jest 
dodatkowy automatyczny, dwustrefowy 
system klimatyzacji umożliwiający osobną 
regulację temperatury i przepływu powietrza 
z wylotów w podłodze i na słupkach.
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Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów ZF:
Wyrafinowana ośmiobiegowa skrzynia biegów ZF zapewnia większy 
komfort, szybsze przełożenia biegów, lepsze zużycie paliwa oraz doskonalszą 
pracę. Dostępne jest pięć trybów jazdy: normalny, sportowy, off-road, 
większa kontrola i oszczędność (Increased Control & Efficiency, I.C.E.) oraz, 
ekskluzywny dla Levante Trofeo, tryb Corsa.

Składane tylne siedzenia:
Musisz bezpiecznie przechować narty lub torbę z deską 
snowboardową? Składane w stopniu 60/40 tylne siedzenia dają Ci 
elastyczność pod względem przewożenia bagaży. Gdy siedzenie 
po mniejszej stronie będzie całkowicie złożone, zyskasz ciągłe, 
niemal płaskie przedłużenie przestrzeni bagażowej, by pomieścić 
większe przyrządy i przedmioty.
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Wejdź w wyższą atmosferę:
Zabierz luksus na wyższy poziom w przestronnej kabinie, która gdzie nie 
spojrzeć, tryska charakterem Maserati. Charakterystyczny włoski styl 
łączy się z drobiazgowo wykonanymi zdobieniami oraz najwyższej jakości 
materiałami, takimi jak naturalny jedwab tapicerki marki Ermenegildo Zegna: 
ekskluzywnie dla Maserati. Najjaśniejsze punkty wnętrza to opcjonalna 
naturalna skóra Pieno Fiore na fotelach, ręcznie szyta skóra na bocznych 
panelach tablicy rozdzielczej oraz inne powierzchnie wykonane w stylu 
imitującym prawdziwe drewno lub w wykończeniu Black Piano.

Kolejnym aspektem mocno świadczącym o odmienności marki Maserati 
jest charakterystyczny nastrój wnętrza kabiny. Trzy bogate wykończenia 
wnętrz dodają atrakcyjności temu sanktuarium kierowcy oraz jeszcze bardziej 
rozszerzają możliwości personalizacji. Pierwszym jest batalionowy, porowaty 
styl drewnianej okleiny zainspirowany fakturami znanymi ze świata mody i 
cenionymi przez wiodących mediolańskich projektantów mody światowej 
sławy. Drugim jest matowy splot włókna węglowego zainspirowany Levante 
Trofeo bogatym w detale z tego włókna na nadwoziu, którego przestrzenny 
efekt potęguje dynamiczne cechy wnętrza. Ostatnim jest metalowy splot o 
wysokim połysku: to stylowe wykończenie zostało stworzone z wykorzystaniem 
metalowych siateczek, a zainspirowane współczesną architekturą. Elegancki 
deseń „w jodełkę” podkreśla sportowy styl kabiny.
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Twoje Maserati w łączności z Tobą
Okiełznaj esencję wydajności, komfortu i bezpieczeństwa, by przekształcić każdą podróż w 
niepowtarzalną i emocjonującą przygodę. System Maserati Connect intuicyjnie i nierozłącznie 
łączy samochód z aplikacją, by płynnie dostosowywać pojazd do Twoich nawyków i potrzeb, 
dzięki czemu możesz bez przeszkód cieszyć się jak najlepszą jakością jazdy.

Usługi zdalne:
W aplikacji Maserati Connect widoczny jest poziom paliwa, ciśnienie w oponach, 
przebieg pojazdu, czas od ostatniej wymiany oleju oraz raport ze stanu pojazdu, w 
którym znajdują się dane z monitoringu układu przeniesienia napędu, hamulców, 
zawieszenia, stanu oleju i płynów, układów bezpieczeństwa oraz świateł. 
Wszystkie informacje zostają zaktualizowane po wyłączeniu stacyjki.

Amazon Alexa:
Alexa może pomóc Ci odtwarzać muzykę, 
wskazać drogę, wykonywać połączenia, 
sprawdzać grafik, odtwarzać audiobooki, 
sterować inteligentnym domem z samochodu 
oraz zrobić o wiele więcej za sprawą wyłącznie 
Twojego głosu – żeby nic nie odwracało Twojego 
wzroku od drogi ani rąk od kierownicy.

Interakcja dom-pojazd:
Możesz skorzystać ze zdolności Maserati 
Connect w Alexa lub funkcji Asystenta 
Google do interakcji z pojazdem z domu. 
Usługa ta pozwala na wysyłanie zapytań o 
stan pojazdu oraz przesyłanie celu podróży 
do systemu nawigacji w aucie (Send & Go).
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Zaawansowany System Wspomagania Kierowcy
Levante wyposażone jest w szeroki zakres zaawansowanych systemów 
wspomagania kierowcy 2. poziomu, najwyższego obecnie dopuszczonego 
poziomu jazdy autonomicznej. Daje to jeszcze większy spokój w najróżniejszych 
warunkach drogowych.

Rozpoznawanie znaków drogowych
Co jeśli samochód mógłby powiadomić Cię o właśnie miniętym 
znaku ograniczenia prędkości? System rozpoznawania znaków 
drogowych jest przydatny do monitorowania różnego rodzaju 
znaków: ograniczeń prędkości, tymczasowych ograniczeń 
prędkości i miejsc, w których obowiązuje zakaz wyprzedzania.

System wspomagania jazdy autostradą (HAS)
Wyobrażasz sobie połączenie zalet adaptacyjnego 
tempomatu z asystentem toru jazdy? System wspomagania 
jazdy autostradą (HAS) to system jazdy autonomicznej 2. 
poziomu, opracowany po to, by pomagać przy kierowaniu, 
przyspieszaniu, hamowaniu i utrzymaniu pojazdu na pasie 
ruchu, zwłaszcza podczas jazdy autostradą lub drogami 
ekspresowymi o ograniczonym dostępie.

Asystent toru jazdy (LKA)
Chcesz sprawić, by jazda autostradami i drogami 
ekspresowymi była bezpieczniejsza? System asystenta toru 
jazdy (LKA) to funkcja bezpieczeństwa opracowana w celu 
rozpoznawania znaków wyznaczających pasy ruchu oraz 
inicjowania manewrów zapobiegających niezamierzonym 
wjazdom na sąsiedni pas. To funkcja bezpieczeństwa, której 
zdecydowanie nie chcesz przegapić. 

System ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu
Dzięki kamerze wbudowanej w lusterko wsteczne, które 
monitoruje poziome znaki drogowe przed pojazdem, system 
ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu pomaga 
kierowcy utrzymać samochód na wybranym pasie podczas 
jazdy autostradami i drogami głównymi. Ogranicza on 
zbaczanie na sąsiednie pasy i możliwość kolizji z bokiem 
innego pojazdu poprzez zaalarmowanie kierowcy, gdy pojazd 
przekroczy znaki wyznaczające pas bez zasygnalizowania 
manewru. Włączenie kierunkowskazu spowoduje obejście 
systemu.

Aktywny asystent martwego punktu
Potrzebujesz elektronicznej pomocy podczas oglądania się 
za siebie? Aktywny asystent martwego punktu (Active Blind 
Spot Assist, ABSA) wykrywa pojazdy, które nadjeżdżając 
z boku i tyłu znajdują się w martwej strefie, podczas próby 
zmiany pasa, wyprzedzania i parkowania. Jest to funkcja 
bezpieczeństwa, która pomaga poradzić sobie z największym 
niebezpieczeństwem na drogach.

Kamera panoramiczna
Zapewnia wyraźny widok dookoła samochodu w 360°, 
pomagając przy parkowaniu i zaznaczając przeszkody, 
których normalnie nie widać. Wyświetlany na wyświetlaczu 
głównym obraz rejestrowany jest przez dwie kamery 
znajdujące się za lusterkami bocznymi oraz kamery z przodu 
i tyłu pojazdu.

Adaptacyjny tempomat z systemem Stop & Go
Potrzebujesz więcej wygody i bezpieczeństwa podczas 
jazdy autostradami czy drogami ekspresowymi? Adaptacyjny 
tempomat (Adaptive Cruise Control, ACC) z systemem Stop 
& Go dostosowuje prędkość pojazdu tak, by zachować 
wstępnie skonfigurowaną odległość od pojazdu przed 
Tobą. Poczujesz się bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej, 
nawet jadąc autostradą i drogą ekspresową o niewielkim lub 
przeciętnym natężeniu ruchu.

System ostrzegania przed kolizją 
Chcesz czuć się bezpieczniej jadąc w dużym korku? 
Niezależnie od tego, czy jedziesz w godzinach szczytu, w 
pobliżu dużego wydarzenia, czy w korku, system ostrzegania 
przed kolizją zmniejsza ryzyko wystąpienia kolizji przez 
uderzenie tyłu samochodu znajdującego się przed Tobą, a 
także eliminuje lub ogranicza szkody w pojeździe.

Funkcja ostrzegania o nadjeżdżającym pojeździe z tyłu 
Ta mile widziana funkcja ostrzega w momencie, gdy podczas 
wyjeżdżania tyłem z parkingu, z którejś strony nadjeżdża 
niewidoczny pojazd.

Przedni i tylny czujnik parkowania oraz kamera cofania
Levante wyposażone jest w czujniki parkowania umieszczone 
na przednich i tylnych zderzakach, by pomóc podczas 
manewrowania w ciasnych miejscach. Dodatkowo dostępna 
jest też opcjonalna kamera cofania zamontowana w pobliżu 
zamka bagażnika, dzięki której na wyświetlaczu Maserati 
widoczne jest to, co znajduje się za samochodem.

Aktywny asystent jazdy 
Aktywny asystent jazdy to rozszerzenie funkcji asystenta jazdy 
autostradą wprowadzonej do katalogu Maserati w roczniku 
2018. Ten nowy system działa w każdych korzystnych 
warunkach drogowych, zarówno na bocznych drogach 
miejskich, pozamiejskich jak i autostradach.
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Zbuduj Własne Maserati
Każde Maserati wygląda jak dzieło sztuki powstałe dzięki staranności i dbałości, 
które mogą zapewnić wyłącznie ludzkie ręce. Zbuduj własne Maserati Levante i 
dostosuj je do swoich potrzeb.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/pl/pl
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Maserati wykonane na miarę Twojej niepowtarzalnej osobowości. Fuoriserie to program 
personalizacji, który wyróżnia markę Maserati i umożliwia stworzenie niepowtarzalnych 
aut Maserati w Twoim stylu. Okaż swoją śmiałość, wyznacz swoje reguły.
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Kolekcje Stworzone Na Miarę
Trzy odważne kolekcje, nieskończony zakres możliwości. Zacznij od najistotniejszych 
dla Ciebie wartości: osiągów, współczesnego stylu bądź innowacyjności; po czym 
zacznij eksplorować ogrom kombinacji, by znaleźć Maserati, które najlepiej oddaje 
Twojego prawdziwego ducha.

Dedykowany miłośnikom ponadczasowego stylu, ery 
„gentlemanów wśród kierowców wyścigowych” oraz wiernym 
koneserom historii Maserati. Kolekcja Corse została zainspirowana 
naszym wspaniałym dziedzictwem w sportach motorowych.

C O R S E

Dedykowana futurystom, miłośnikom technologii i nowych 
materiałów, osobom, którzy przyjmują zmiany z otwartymi 
rękami oraz nawołują do nich z entuzjazmem i zapałem. Dla 
tych, którzy wiedzą, że to, co najlepsze jest dopiero przed nimi.

Dedykowana osobom dynamicznym 
mówiącym w języku „teraźniejszości”. 
Kolekcja Unica powstała poprzez 
reinterpretację błyskawicznie 
zmieniających się trendów w modzie, 
sztuce i kulturze.

FUTURA

UNICA

Dowiedz się więcej o Fuoriserie

https://www.maserati.com/pl/pl/brand/fuoriserie
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Dane techniczne
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WYMIARY I WAGI

Długość

Szerokość (z lusterkami bocznymi)

Szerokość (bez lusterek bocznych)

Wysokość (*)

Rozstaw osi

Pojemność bagażnika

Pojemność zbiornika paliwa

Masa własna

Masa średnia 

SILNIK

Liczba i układ cylindrów

Objętość skokowa

Średnica wewnętrzna cylindra

Skok tłoka

Stopień sprężania

Maksymalna moc znamionowa

Obroty przy mocy maksymalnej

Maksymalny moment obrotowy

Obroty silnika przy maks. momencie obrotowym

OSIĄGI

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie (0 - 100 km/h)

Droga hamowania (100 - 0km/h)

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

Emisja CO
2
 (cykl niski)

Zużycie paliwa (cykl niski)

Emisja CO
2
 (cykl średni)

Zużycie paliwa (cykl średni)

Emisja CO
2
 (cykl wysoki)

Zużycie paliwa (cykl wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl bardzo wysoki)

Zużycie paliwa (cykl bardzo wysoki)

Zgodność z normą

Emisja CO
2
 (cykl mieszany)

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj skrzyni biegów

LEVANTE DIESEL

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2205 kg

-

V6 60°

2987 cc

83 mm

92 mm

16.5:1

202 kW (275 CV)

4000 rpm

600 Nm

2000 - 2600 rpm

230 km/h

6.9 s

36 m

9.1- 10.1 l/100 km

341 - 364 g/km

13.0 - 13.9 l/100 km

245 - 269 g/km

9.4 - 10.3 l/100 km

200 - 227 g/km

7.6 - 8.7 l/100 km

228 - 255 g/km

8.7 - 9.7 l/100 km

Euro 6D Final

238 - 264 g/km

Automatyczna 8. biegowa

* Zwykła odległość od podłoża     
   podczas jazdy

* Zwykła odległość od podłoża     
   podczas jazdy

LEVANTE GTS LEVANTE TROFEO

5020 mm 5020 mm

2158 mm 2158 mm

1981 mm 1981 mm

1698 mm 1698 mm

3004 mm 3004 mm

580 l 580 l

80 l 80 l

2170 kg -

- 2170 kg

V8 90° V8 90°

3799 cc 3799 cc

86.5 mm 86.5 mm

80.8 mm 80.8 mm

9.44:1 9.44:1

390 kW (530 CV) 580 CV

6250 rpm 6750 rpm

730 Nm 730 Nm

2500 - 5000 rpm 2500 - 5000 rpm

291 km/h 302 km/h

4.3 s 4.1 s

34.5 m 34.5 m

15.8 - 16.0 l/100 km 15.9 - 16.0 l/100 km

549 g/km 549 g/km

24.3 l/100 km 24.3 l/100 km

375 - 376 g/km 376 g/km

16.6 l/100 km 16.6 l/100 km

311 - 317 g/km 313 - 317 g/km

13.7 - 14.0 l/100 km 13.8 - 14.0 l/100 km

315 - 325 g/km 318 - 325 g/km

13.9 - 14.4 l/100 km 14.4 - 14.4 l/100 km

Euro 6D Final Euro 6D Final

357 - 363 g/km 359 - 363 g/km

Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa

LEVANTE

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 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 s

36 m

12.5 - 13.4 l/100 km

430 - 464 g/km

19.0 - 20.5 l/100 km

289 - 312 g/km

12.8 - 13.8 l/100 km

242 - 259 g/km

10.7 - 11.5 l/100 km

260 - 277 g/km

11.5 - 12.3 l/100 km

Euro 6D Final

283 - 303 g/km

Automatyczna 8. biegowa

LEVANTE 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 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.6 - 13.3 l/100 km

431 - 449 g/km

19.1 - 19.9 l/100 km

288 - 309 g/km

12.7 - 13.7 l/100 km

247 - 260 g/km

10.9 - 11.5 l/100 km

264 - 277 g/km

11.7 - 12.3 l/100 km

Euro 6D Final

286 - 301 g/km

Automatyczna 8. biegowa

Dane odpowiadają testom przeprowadzonym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151 i są aktualne według stanu z lutego 2021 r. Sprawdź dostępność rocznika 
2021 Maserati Connect w swoim kraju.
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Świat możliwości
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Kursy jazdy Master Maserati
Z pewnością na świecie nie ma nawet jednego kierowcy Maserati, 
który nie zastanawiał się kiedyś nad tym, jak to jest dokręcać 
obroty do czerwieni podczas zmiany biegów, pokonać zakręt 
wzdłuż optymalnego toru jazdy, czy testować pracę hamulców 
do granic możliwości. W Master Maserati Driving Experience 
można poznać odpowiedzi na wszystkie te pytania, a nawet 
więcej. Jest to cykl kursów prowadzonych przez profesjonalistów 
dla osób pragnących poznać potencjał, jaki drzemie w 
najszybszych modelach Maserati w ich naturalnym środowisku: 
na torze wyścigowym. Za sprawą premiery rewelacyjnego 
supersamochodu MC20 oraz potężnych wariantów Trofeo modeli 
Ghibli i Levante program Master Maserati Driving Experience 
staje się jeszcze bardziej dynamiczny i emocjonujący. Wszelkie 
informacje na temat naszych programów dla kierowców znajdziesz 
na stronie mastermaserati.com lub uzyskasz kontaktując się z 
nami bezpośrednio na info@mastermaserati.it.

Usługi finansowe
Zakup samochodu z pomocą pakietu finansowego Maserati 
umożliwia Ci wybór najlepszych warunków na rynku i dopasowania 
ich do swoich potrzeb. Oficjalni dealerzy Maserati z chęcią staną 
się Twoimi doradcami finansowymi, zapewniając fachową pomoc 
na temat różnych dostępnych opcji płatności oraz tworząc pakiet 
dopasowany do Twoich wymagań.

Program pomocy drogowej
Program pomocy drogowej Maserati oferuje ekskluzywny 
katalog bezpłatnych usług i korzyści w czasie trwania gwarancji 
na pojazd. W sytuacjach awaryjnych możesz skontaktować 
się z dostępnymi przez 24 godziny dziennie centrami pomocy. 
Wysoko wykwalifikowani i uprzejmi fachowcy pracujący w 
tych skutecznych placówkach zapewnią najlepsze możliwe 
rozwiązania każdego problemu wskazanego przez klienta.

Program usług zdrowotnych
Na wypadek, gdyby w czasie jazdy stało Ci się coś poważnego, 
po prostu zadzwoń do lokalnego centrum pomocy Maserati, które 
zorganizuje przewóz do domu samolotem, pociągiem lub karetką. 
Jeśli jedziesz samotnie, pracownicy centrum mogą dowieźć do 
Ciebie członka rodziny. Jeśli podróżujesz z rodziną, ich transport 
do domu również zostanie zorganizowany.

Pełna obsługa kredytowa* 
Zostań w podróży podczas gdy Twój samochód jest w naprawie – 
za sprawą pełnej obsługi kredytowej siądziesz za kierownicą auta 
zastępczego z mapą satelitarną, łańcuchami śniegowymi oraz 
fotelikami dla dzieci bez dodatkowych opłat, żeby podróż minęła 
Ci spokojnie i bez stresu. 

*Więcej informacji można uzyskać od dealera lub działu obsługi 
klienta Maserati pod adresem info@maserati.com
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Świat Trójzębu
Wycieczka po fabryce
Odkryj serce produkcji zupełnie nowego MC20 w historycznym zakładzie 
Maserati w Modenie. Trwająca 1 godz. i 45 minut wycieczka po fabryce 
rozpoczyna się od omówienia dziedzictwa naszej marki i prezentacji 
katalogu modeli. Następnie prezentowana jest linia montażowa, 
laboratorium silników, lakiernie i oficjalny sklep. Zwiedzanie salonu: 
dostępna jest 40-minutowa wycieczka po salonie ze szczegółowym 
przybliżeniem dziedzictwa marki i prezentacji katalogu modeli. 
Więcej informacji: factorytour@maserati.com.

Dostawa do fabryki
Po powitalnym poczęstunku kawą i napojami w salonie, możesz 
odwiedzić historyczny zakład produkcyjny Maserati w towarzystwie 
przeszkolonego przewodnika i fotografa. Teraz czas na prezentację 
nowego Maserati! Przed pożegnaniem się z nami zrobimy ostatnie 
zdjęcia. Pamiątkowy album ze zdjęciami zostanie przesłany do klienta w 
postaci cyfrowej. Do zakładu w Modenie możemy dostarczyć dowolny 
model. Poproś o dostawę do swojego oficjalnego dealera Maserati.

Kolekcja Maserati
Kolekcja Maserati składa się z ekskluzywnych strojów sportowych i 
markowych produktów stworzonych specjalnie dla ludzi pasjonujących 
się wszystkim związanym z Maserati. Artykuły z Kolekcji Maserati 
dostępne są u każdego dealera Maserati oraz w sklepie Maserati w 
modeńskim salonie. Ewentualnie można je kupić w sieci na stronie 
maseratistore.com z dostawą bezpośrednio do domu.

Klub Maserati
Członkostwo w Klubie Maserati oznacza dzielenie się opiniami, 
przeżyciami i emocjami z innymi właścicielami Maserati – a także 
otrzymywanie zaproszeń do udziału w specjalnych wydarzeniach 
motoryzacyjnych na całym świecie. Kierowcy aut z każdej epoki 
mogą doświadczyć przyjemności jazdy swoimi modelami Maserati 
podczas całego kalendarium wydarzeń organizowanych specjalnie dla 
członków Klubu Maserati. Klub jest niczym ogniwo łączące przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość naszej firmy.
Więcej informacji znajdziesz na stronie maseraticlub.com.

Oryginalne akcesoria Maserati
Opracowane specjalnie z myślą o potrzebach naszych klientów 
oryginalne akcesoria Maserati to idealne połączenie stylu, 
funkcjonalności, wygody i wydajności. Katalog akcesoriów do Levante 
został stworzony zgodnie z najwyższymi standardami sztuki Maserati, 
by zagwarantować praktyczność wraz z możliwością dodania Twojego 
indywidualnego, niepowtarzalnego szlifu. Przygotuj się na odkrycie 
wszystkich opcji personalizacji dostępnych w specjalnej broszurze, na 
oficjalnej stronie maserati.com lub przez Oficjalną Sieć Maserati.

Programy klienckie
Jazda Maserati to wielkie przeżycie, nieważne czy jedziesz do pracy 
jak co dzień, czy wybierasz się w podróż, która zapadnie Ci w pamięć. 
Właśnie dlatego Maserati utworzyło dedykowane programy klienckie 
– aby zapewnić niezliczone kilometry troskliwej opieki oraz doskonałe 
osiągi Twojego Levante. Daj sobie więcej spokoju ducha za sprawą 
programów gwarancji serwisowej i rozszerzonej.
Odkryj więcej w specjalnej broszurze, na oficjalnej stronie maserati.com 
lub przez Oficjalną Sieć Maserati.

Maserati Classiche 
Maserati Classiche to organizacja stworzona dla entuzjastów i właścicieli 
zabytkowych samochodów Maserati, którzy chcą zapoznać się ze 
wspaniałą przeszłością naszej marki. W ramach Maserati Classiche 
klienci Maserati mogą uzyskać dostęp do historycznej dokumentacji 
dotyczącej ich pojazdów. Dostępne są różnego rodzaju poświadczone 
dokumenty historyczne pieczołowicie i starannie zbadane w 
Historycznym Archiwum Maserati. Katalog Maserati Classiche zawiera 
produkty celebrujące historię firmy: obrazy wspaniałych wydarzeń, 
ubrania, modele w zmniejszonej skali i wiele, wiele więcej. Artykuły 
można znaleźć na stronie maserati.com w sekcji Maserati Classic. 
Więcej informacji na temat dokumentacji historycznej można uzyskać 
pisząc na adres maserati.classiche@maserati.com.
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CENTRUM KONTAKTOWE MASERATI - info@maserati.com
USŁUGI KLIENCKIE I POMOC DROGOWA:
00 800 62737284
W innych sprawach skontaktuj się z 0039 02 44412899

NORTH AMERICA
USA
Canada

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

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

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

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

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
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