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Maserati tarihinde, araçlara dünyanın en ünlü rüzgarlarının adı verilmiştir. 
Bu gelenek, 1963 yılında efsanevi Mistral ile başlamıştır. Ve bunu Ghibli, 
Bora ve Khamsin takip etmiştir. Ve 2016’da Maserati’nin onur listesine 
Levante de katılmıştır. Adının dayandığı rüzgar, Akdeniz boyunca eser 
ve bir anda hafif bir esintiden şiddetli bir fırtınaya dönüşebilir. Maserati 
SUV da benzer bir doğaya sahiptir, ancak gücünü her zaman kusursuzca 
kontrol altında tutabilmektedir. Maserati’nin köklü otomobil yarışı 
geleneğinde hızınız veya gideceğiniz mesafe ne olursa olsun hiçbir şey 
rahatınızı bozamaz. Sınır tanımayan SUV ile yepyeni bir yolculuk başlıyor.

Doğanın Gücü
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M i s t r a l  |  1 9 6 3Levante SUV, Maserati’nin dayanıklı, cesur ve ilerici 
ruhunun vücut bulmuş halidir ve 100 yılıaşkın geçmişi 
olan bir hikayenin parçasıdır. Maserati’nin yenilikçilik 
arzusu ve hız tutkusu nedeniyle, seçkin motor sporlarına 
geçişi kaçınılmazdı. O zamandan bu yana tüm Maserati 
üretim modellerinde bu benzersiz formül uygulanmıştır ve 
modeller yarış performanslarının yanı sıra çekici İtalyan 
tasarımıyla göz doldurmuş ve prestijli biryarış otomobilinden 
bekleyebileceğiniz üst düzey lüks ve konforu, eksiksiz 
olarak sağlamışlardır. Tüm bu özellikler en yeni model olan 
Maserati Levante’de de mevcuttur. Göz dolduran SUV 
tasarımı deneyiminize yepyeni bir boyut katacak.

Süregelen Miras



8 9

Sonsuz olanaklar

Farklı Levante modellerindeki motorlar anlık tepki hızından, zahmetsiz uzun 
mesafe uyumuna kadar bir Maserati’den bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir. 
Bu motorlar aynı zamanda son derece verimlidir.

Üstün şehir içi performansı ve arazi yeteneklerinin kusursuz birleşiminde V6 
dizel versiyonun yanı sıra V6 ve güçlü V8 benzinli motor seçenekleri sunuyor.

V6 Motor - Levante Diesel, Levante SV8 Motor - Levante Trofeo
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Levante Diesel

Levante

Levante Koleksiyonu
Levante sizi yüksek ufuklara taşıyacak. Seçim size kalmış.

Levante Trofeo

Azami güç Azami güç

275HP

430HP

350HP

530HP

580HP

Hızlanma Hızlanma

6.9sn.

5.2sn.

6.0sn.

4.2sn.

3.9sn.

Motor yer leşim 
düzeni

Motor yer leşim 
düzeni

V6

V6

V6

V8

V8

Maks tork Maks tork

600Nm

580Nm

369Nm

730Nm

730Nm

Azami hız Azami hız

230km/s

264km/s

251km/s

292km/s

304km/s

Çekiş Çekiş

AWD

AWD

AWD

AWD

AWD

Levante S

Levante GTS
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Levante - Izgara

430HP

A z a m i  g ü ç H ı z l a n m a
5.2sn.

A z a m i  h ı z
264km/s

M o t o r  y e r l e ş i m  d ü z e n i
V6

Ç e k i ş
AWD

M a k s  t o r k
580Nm

Levante - Yan havalandırma delikleri

Daha fazlasini keşfedin Levante

Levante - Koltuk başlığı detayı

Levante-The Maserati of SUVs

S versiyonu teknik özellikleri

Maserati’nin köklü otomobil yarışı geçmişinde Levante, sürücü 
hareketlerine anında yanıt verme özelliğinden aracı uzun 
mesafelerin için kolayca ayarlamaya kadar bir Maserati’den 
bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor. Aynı zamanda etkileyici SUV 
boyutları dinamik gayesini gözler önüne seren zarif hatları ve 
dolgun yapısıyla dengeleniyor. Azami hızlara çıktığınızda son 
derece alçak bir ağırlık merkezi sunan şasiden, zarif aerodinamik 
gövdedeki mükemmel ağırlık dağılımına kadar tüm unsurlar üst 
düzeydir. Müthiş yol performansı ve arazi özelliklerinin üstün 
kombinasyonu.

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/levante
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580HP

A z a m i  g ü ç H ı z l a n m a
3.9sn.

A z a m i  h ı z
304km/s

M o t o r  y e r l e ş i m  d ü z e n i
V8

Ç e k i ş
AWD

M a k s  t o r k
730Nm

Levante Trofeo - Yan havalandırma delikleri ve Trofeo Amblemi

Levante Trofeo - Koltuk başlığı detayı

Levante Trofeo - Izgara

Levante Trofeo-The Art of Fast

Yarış tutkusuyla doğmuş olan Levante Trofeo, her türlü arazide 
heyecanınızı en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Levante Trofeo, tıpkı ona adını veren rüzgar gibi, yumuşak bir 
esintiden anında öfkeli bir fırtınaya dönüşme kapasitesine 
sahiptir. 580 HP çift turbolu V8 motor, aracı bir şimşek gibi 
hızlandırarak sadece 4,1 saniyede 0’dan 100 km/saate ulaştırır 
ve 302 km/sa gibi olağanüstü bir maksimum hız sunar. Siyah 
Piyano tasarımlı ön ızgaradan koyu renkli V8 egzoz borularına 
ve Saetta logosundaki kırmızı detaylardan hava menfezlerindeki 
Trofeo amblemine kadar Trofeo’ya özel tüm tasarım unsurları, 
performansın bir öncelik olduğunu sürekli olarak hatırlamanıza 
yardımcı olur.

Daha fazlasini keşfedin Levante Trofeo

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/levante/trofeo
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Levante’nin iç kısmı Maserati’nin gerçek karakterini 
yansıtır. Bu karakter, şık İtalyan tarzından, titizlikle işlenmiş 
döşemelerden ve uzun mesafeli, lüks bir yolculuğa çıkma 
ilhamını veren, yarışlardan süzülüp gelen bir enerjiden 
oluşur. Ayrıca, aracın her yerinde özgürleştirici bir his vardır. 
Bu da, hükmedici SUV sürüş pozisyonuyla birlikte, coupé 
benzeri dış boyutları göz önüne alındığında şaşkınlık verici 
olabilir.

Özgün yenilik
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Yüksek Güçlü Konfor
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Q4 Akıllı Dört Çeker Sistemi: 
Hava koşulları ne olursa olsun gideceğiniz yerden vazgeçmeyin Bu sistem, 
yol tutuş seviyesi düşük olduğunda bile Maserati’nin belirleyici özelliği olan 
arkadan itişli sürüş deneyimini sunmak üzere geliştirilmiştir. Normal koşullarda, 
Q4 kusursuz bir şekilde dengelenmiş Maserati sürüş dinamikleri ve ideal yakıt 
tüketimi için tüm motor torkunu arka tekerleklere iletir. Ani hızlanmalarda veya 
arka dingildeki tutuş çok azaldığında çekiş kaybı yaşanıyorsa, Q4 torku %100 
arka tekerleklere dağıtmak yerine ön ve arka tekerleklere 150 milisaniye gibi 
kısa bir süre içerisinde 50-50 dağıtacak şekilde değiştirebilir. Bu sınıftaki 
bir araçta benzeri olmayan, tork yönlendirmesi ve arka aksta mekanik Sınırlı 
Kaydırmalı Diferansiyel özellikleri, dinamik sürüş dengesi için de son derece 
önemli bir destek sağlar. 

Aktif Havalı Süspansiyon:
Aktif havalı süspansiyon sistemi aracı ihtiyaca veya tercihe göre 
yükseltir veya alçaltır. Seçim yapabileceğiniz altı ayar sayesinde, 
sürücü arazi sürüşü için yüksek bir aralık mesafesinden, hızlı, 
etkili ve düzgün bir otoyol sürüşü için düşük bir ayara kadar yol 
veya arazi için en uygun yüksekliği seçebilir.

Hava Kalitesi Sensörü: 
Levante, dış ortam havasının kirlilik 
seviyelerini hesaplayan ve kirli havanın 
ve zehirli gazların iç mekana girmesini 
önleyen ve böylece araçtaki herkesin 
konforunu artıran bir akıllı sensör 
sistemine ve ona eşlik eden bir sinyal 
analiz sistemine sahiptir.
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Elektrikli Açılır Tavan:
Levante, elle açılıp kapatılan bir güneşliğe de sahip olan, renkli 
güvenlik camına elektrikli bir açılır tavan ile donatılabilir. Açılır 
tavan elektriklidir ve arka tarafından yatırılabilir veya tamamen 
açılabilir; tamamen açtığınızda, otomobilin tabanı içine doğru 
geri çekilir ve hava akışını yönlendirmek için ön kanat otomatik 
olarak yükselir.

MIA (Maserati Akıllı Asistanı):
Android Automotive işletim sistemi ile çalışan 
yeni nesil MIA, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş 
bir kullanıcı deneyimi sunar. 16:10 oranlı ve 
çerçevesiz 8”4 HD dokunmatik ekran yeni bir 
grafik arayüzüne sahiptir. Ekran zarif bir kavisli 
cam kenar tasarımına sahiptir ve bu yenilik bu 
sınıftaki otomotiv tasarımında bir ilktir.

Dört bölgeli iklim kumandası: 
Arka koltukta seyahat eden yolcuların 
konforunu arttırmak için dört bölgeli 
iklim kontrolü mevcuttur: orta konsolda 
bulunan ek bir otomatik çift bölgeli 
klima sistemi sıcaklığın ve hava 
dağılımının zemindeki ve sütunlardaki 
hava çıkışları aracılığıyla ayrı olarak 
ayarlanmasını sağlar.
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ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman: 
Sofistike ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman daha fazla konfor, daha hızlı vites 
geçişi, daha iyi yakıt tüketimi ve gelişmiş uyum sağlar. Beş sürüş modu vardır: 
Normal, Spor, Arazi, Yüksek Kontrol & Verimlilik (I.C.E.) ve ayrıca Levante 
Trofeo’ya özel Corsa Modu.

Katlanır arka koltuklar:
Kayak veya snowboard çantasını güvenli bir şekilde saklamanız mı 
gerekiyor? 60/40 ayrılabilir ve katlanır arka koltuklar, kargo taşımada 
çok yönlülük sağlar.
Ufak taraftaki koltuk aşağı doğru tamamen katlandığında, büyük 
boyutlu ekipman ve eşyaların yerleştirilmesi için neredeyse tamamen 
düz bir yük taşıma katı uzantısına sahip olursunuz.
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Lüks yaşama adım atın: 
Her unsuruyla Maserati karakterini yansıtan ferah kabinle, lüksü 
daha üst seviyelere taşıyın. İmza niteliğindeki İtalyan stili, titizlikle 
işlenmiş yüzeylerle ve Ermenegildo Zegna’nın Maserati için özel 
olarak tasarladığı doğal ipek döşeme gibi en kaliteli malzemelerle bir 
araya getirilmiştir. İç mekanda öne çıkan noktalar koltuklardaki isteğe 
bağlı Pieno Fiore Doğal deri, gösterge panelinin yan panellerindeki 
elle dikilmiş deri ve hakiki ahşap veya Piyano Siyahı kaplamalı diğer 
yüzeylerdir.

Kabin ambiyansı da Maserati’nin güçlü bir farklılık yaratan başka bir yönüdür. 
İç mekanda kullanılabilen üç şık kaplama unsuru, sürücü alanının çekiciliğine 
katkıda bulunur ve kişiselleştirme seçeneklerini daha da arttırır. Bunlardan ilki, 
Çizgili açık gözenekli döşeme tasarımıdır. Bu tasarımda moda endüstrisinde 
bulunan ve Milano’daki önde gelen modacıların saygı gösterdiği dokulardan ilham 
alınan yeni bir açık gözenekli, cilalı ahşap kaplama bulunur. İkinci tasarımda araç 
içinde Mat karbon fiber dokumalar kullanılır. Çok sayıda karbon fiber dış mekan 
özelliklerine sahip olan Levante Trofeo’dan ilham alınan dokuma desenindeki 3 
boyutlu etki, aracın içindeki dinamik özelliklere katkı sağlar. Son kaplama unsuru 
ise Son derece parlak metal dokumalardan oluşur. Bu şık yeni kaplama seçeneği, 
metalik ağlar kullanılarak ve çağdaş mimariden ilham alınarak oluşturulmuştur. 
Zarif şevron dokuma deseni, araç içindeki sportif hissi destekler.
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Maserati’nizle bağlantıda kalın.
Gerçek performans, rahatlık ve güvenlik konusunda uzmanlaşarak her yolculuğu eşsiz ve heyecan 
verici bir deneyime dönüştürün. Doğası gereği kullanım kolaylığı sağlamak için uygulama ile araç 
arasında bağlantı kuran Maserati Connect, aracınızı alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza kusursuz 
şekilde bağlayarak sürüşlerinizden en üst düzeyde keyif almanızı sağlar.

Uzaktan Hizmetler: 
Maserati Connect Uygulaması Şanzıman, Frenler, Süspansiyon, 
Yağ ve Sıvılar, Güvenlik Sistemleri ve Lambalar için kontrollerin 
yanı sıra yakıt düzeyini, kilometre sayacını, yağ ömrünü ve 
araç durum raporu kartını gösterir. Tüm bilgiler aracın en son 
kapatıldığı tarihte güncellenir.

Amazon Alexa:
Alexa, sadece sesinizle müzik çalmanıza, yol 
tarifi almanıza, arama yapmanıza, takvimi 
kontrol etmenize, sesli kitap çalmanıza, akıllı 
evinizi arabadan kontrol etmenize ve daha pek 
çok şeye yardımcı olabilir. Böylece ellerinizi 
direksiyondan, gözlerinizi ise yoldan ayırmak 
zorunda kalmazsınız.

Evden Aracınıza:
Alexa’nın Maserati Connect işlevini ya 
da Google Assistan özelliğini kullanarak 
evinizden aracınızla etkileşime geçebilirsiniz. 
Bu hizmet araç durumunu öğrenmenize ve 
aracın navigasyon sistemine bir varış noktası 
göndermenize olanak tanır (Send & Go).
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Gelişmiş Sürücü  Destek Sistemi
Levante, halihazırda izin verilmekte olan en üst düzey otonom sürüş deneyimini sunan 
geniş kapsamlı 2. Seviye Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri ile donatılmıştır. Bu, çeşitli 
trafik koşullarında çok daha huzurlu bir şekilde seyahat etmeniz anlamına gelir.

Trafik İşareti Tanıma
Otomobiliniz az önce geçtiğiniz hız sınırı tabelasıyla ilgili 
sizi uyarabilseydi nasıl olurdu? Trafik İşareti Tanıma işlevi, 
farklı trafik işareti türlerinin izlenmesinde fayda sağlar: hız 
sınırları, geçici hız sınırları ve yasak bölgelerden geçiş.

Yol Yardım Sistemi (HAS)
Hiç Adaptif Hız Sabitleme işlevinin avantajlarını Şerit 
İzleme Desteği ile bileştirmeyi hayal etmiş miydiniz? Yol 
Yardım Sistemi (HAS) özellikle otoyollarda veya sınırlı 
erişim otobanlarında seyrederken aracı yönlendirmenize, 
hızlanmanıza, fren yapmanıza ve aracınızı şeritte 
tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış 2. düzey bir 

otonom sürüş sistemidir.

Şerit İzleme Desteği (LKA)
Otoyol ve otobanda sürüş deneyiminizi daha güvenli 
hale getirmek ister misiniz? Şerit İzleme Desteği (LKA), 
şerit çizgilerini algılayarak istemsizce diğer şeritlere 
girme durumlarını önlemek üzere direksiyon manevrası 
başlatmak için tasarlanmış bir güvenli sürüş özelliğidir. 
Aracınızı seçerken kesinlikle aramanız gereken otomobil 
güvenlik özelliklerinden biridir. 

Şerit Terk Uyarı Sistemi
Öndeki yol işaretlerini takip eden, dikiz aynasına 
yerleştirilmiş kamera sayesinde Şerit Terk Uyarı Sistemi 
sürücünün otobanda ve ana yollarda seyir halindeyken 
seçilen şeritte kalmasına yardımcı olur. Bu sayede, 
araç sinyal vermeden şerit işaretlerinden çıkmaya 
başladığında bir uyarı verilerek şeritten ayrılma ve 
yandan çarpışma olasılıkları azaltılır. Sinyal lambasının 
etkinleştirilmesi sistemi devre dışı bırakır.

Aktif Kör Nokta Yardımcısı
Etrafınıza iyice bakmak için elektronik bir yardımcıya mı 
ihtiyacınız var? Aktif Kör Nokta Yardımcısı (ABSA) şerit 
değiştirirken, sollama yaparken veya park sırasında yan 
tarafınızdaki ve arkanızdaki kör noktalara giren araçları 
algılar. Yoldaki en büyük tehlikelerinden birinin üstesinden 
gelmenize yardımcı olan bir sürüş güvenlik özelliğidir.

Çevre Görüş Kamerası
Bu sistem, aracın çevresini 360° görüntüleyerek park 
aşamasında ve gizli engellerin görüntülenmesinde 
sürücüye yardımcı olur. Kapı aynalarının altına 
yerleştirilmiş iki kameranın yanı sıra ön ve arka kameralar 
görüntü toplar ve bu görüntüler ana ekranda gösterilir.

Dur-Kalk Özellikli Adaptif Hız Sabitleme
Otoyol ve otobanlarda seyrederken daha yüksek güvenlik 
ve daha fazla sürüş konforuna mı ihtiyacınız var? Dur-
Kalk Özellikli Adaptif Hız Sabitleme (ACC) işlevi hızınızı 
ayarlayarak öndeki araçla aranızda önceden ayarlanan 
mesafenin korunmasını sağlar. Otoyol ve otobanlarda 
kısıtlı veya orta yoğunluklu trafikte seyrederken hiç 
olmadığınız kadar güvende hissedeceksiniz.

Önden Çarpışma Uyarı Sistemi Plus 
Aracınızı yoğun trafikte kullanırken kendinizi daha güvende 
hissetmek ister misiniz? İster yoğun saatlerde, büyük bir 
etkinlikte veya trafik sıkışıklığında yola çıkmış olun Önden 
Çarpışma Uyarı Sistemi Plus, arkadan çarpma riskini 
azaltarak aracınızda oluşacak hasarı sınırlandırır veya 
tamamen ortadan kaldırır.

Arkadan Geçiş İşlevi 
Bu, bir park yerinden geri viteste çıkarken sağdan veya 
soldan fark edilmeyen bir araç yaklaştığında uyarı veren 
bir özelliktir.

Ön ve Arka Park Sensörleri ile Geri Vites Kamerası
Dar alanlarda manevra yapabilmeyi sağlamak amacıyla 
Levante’nin ön ve arka tamponlarında park sensörleri 
bulunur. Ayrıca aracın arkasındaki görüntüyü Maserati 
ekranına taşıyan, bagaj kilidi yakınına monte edilmiş 
opsiyonel bir arka görüş kamerası da bulunur.

Aktif Sürüş Asistanı
Aktif Sürüş Asistanı, Maserati serisinde MY18 ile kullanıma 
sunulan Yol Yardımı sisteminin bir uzantısıdır. Bu yeni 
sistem, şehir içindeki tali yollarda, şehir dışı yollarda veya 
otoyollarda her türlü iyi yol şartında desteklenir.
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Kendi Modelinizi Oluşturun
Her Maserati sadece bir insanın sağlayabileceği özenle ve dikkatle inşa edilmiş 
birer sanat eseri niteliği taşır. Kendi Maserati Levante’nizi oluşturun ve ihtiyaçlarınıza 
uyacak şekilde özelleştirin.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/tr/tr
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Benzersiz kişiliğinize göre özel olarak tasarlanan Maserati’niz.
Fuoriserie kendi tasarlayacağınız, türünün tek örneği Maserati otomobilleri yaratmanıza olanak tanıyan 
özgün bir Maserati kişiselleştirme programıdır. Cesaretinizi ortaya çıkarın, kendi kurallarınızı koyun.
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İsteğe göre tasarlanan koleksiyonlar
Üç cesur Koleksiyon, sınırsız seçenek yelpazesi. Performans, çağdaş tasarım veya 
yenilik arasından size güç veren ana değeri seçin ve gerçek ruhunuzu en iyi şekilde 
temsil eden Maserati’yi bulmak için sayısız kombinasyonu keşfedin.

Modası hiç geçmeyen tarzın meraklılarına özel olarak 
tasarlanmış, “Gentleman Racer” çağının ürünü ve Maserati 
öyküsünün sadık üyesi. Corse Koleksiyonu, şanlı otomobil 
yarışı mirasından ilham alınarak tasarlandı.

C O R S E

Yenilikçi, teknoloji sevdalısı ve yeni malzeme meraklıları 
için tasarlanan bu koleksiyon, değişimi heyecanla ve 
hevesle kucaklayanlara hitap ediyor. Geleceğin getireceği 
güzelliklere inananlar için.

“Yaşadığı ana” odaklanan dinamik 
kişiliklere özel tasarım. Unica Koleksiyonu 
moda, sanat ve kültür alanlarında hızla 
değişen trendleri yeniden yorumlamamız 
sonucunda doğdu.

FUTURA

UNICA

Daha fazlasini keşfedin Fuoriserie

https://www.maserati.com/tr/tr/brand/fuoriserie
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Teknik özellikler
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BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

Genişlik (yan aynalar hariç)

Yükseklik (*)

Dingil mesafesi

Bagaj kapasitesi 

Yakıt deposu kapasitesi

Araç Ağırlığı

Ortalama Ağırlık

MOTOR

Silindir sayısı ve düzeni 

Hacim

Silindir çapı

Strok

Kompresyon oranı

Maks. güç çıkışı

Maks. güç çıkışında motor hızı

Azami tork

Azami torkta motor hızı

MOTOR GÜCÜ

Maksimum hız

Hızlanma (0 - 100 km/s)

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü)

CO
2
 emisyonları (Düşük döngü)

Yakıt tüketimi (Düşük döngü)

CO
2
 emisyonları (Orta döngü)

Yakıt tüketimi (Orta döngü)

CO
2
 emisyonları (Yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü)

CO
2
 emisyonları (Ekstra yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü)

Yönetmelik

CO
2
 emisyonları (Ortalama döngü)

ŞANZIMAN

Şanzıman

LEVANTE DIESEL

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 lt.

80 lt.

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/s

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

Otomatik 8 vites

* Normal Sürüş Yüksekliği * Normal Sürüş Yüksekliği

LEVANTE GTS LEVANTE TROFEO

5020 mm 5020 mm

2158 mm 2158 mm

1981 mm 1981 mm

1698 mm 1698 mm

3004 mm 3004 mm11700 mm

580 lt. 580 lt.

80 lt. 80 lt.

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/s 304 km/s

4.3 s 3.9 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

Otomatik 8 vites Otomatik 8 vites

LEVANTE

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 lt.

80 lt.

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/s

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

Otomatik 8 vites

LEVANTE S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 lt.

80 lt.

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/s

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

Otomatik 8 vites

Veriler, Şubat 2021 itibariyle güncellenen 2017/1151 (AB) sayılı Yönetmeli uyarınca gerçekleştirilen testlerden elde edilmiştir. MY21 Maserati Connect özelliğinin ülkenizde bulunup 
bulunmadığını teyit edin.
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Olasılıklar dünyası
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Master Maserati Sürüş Kursları
Dünyada virajları otomobil yarışlarındaki dönüşlere benzer bir 
manevrayla almak ve fren kabiliyetlerini en zorlu koşullarda 
denemek için vitesi sürekli yükselterek devir sayacının ibresini 
kırmızıya dayamanın nasıl bir his olduğunu merak etmeyen 
Maserati sürücüsü yoktur. Master Maserati Sürüş Deneyimi, 
en hızlı Maserati modellerinin performans potansiyelini doğal 
ortamlarında, yani yarış pistinde keşfetmek isteyenler için 
uzmanlar tarafından sunulan bir dizi kursla tüm bu soruları ve 
dahasını yanıtlıyor. Heyecan verici MC20 süper otomobilin yanı 
sıra Ghibli ve Levante’nin güçlü Trofeo versiyonlarının kullanıma 
sunulmasıyla birlikte Master Maserati Sürüş Deneyimi çok daha 
dinamik ve nefes kesici hale geldi. Sürüş deneyimlerimiz hakkında 
tüm detayları öğrenmek için web sitemiz mastermaserati.com’u 
ziyaret edebilir ya da info@mastermaserati.it adresinden bize 
ulaşabilirsiniz.

Yol Yardım Programı
Maserati Yardım Programı ülke ve geçerli garanti şartlarına bağlı 
olarak aracın garanti süresince birçok farklı ayrıcalıklı hizmet 
ve avantajı ücretsiz olarak sunar. Günün 24 saati hizmet veren 
Maserati Yardım Merkezlerine acil durumlarda istediğiniz saatte 
ulaşabilirsiniz. Verimlilik için geliştirilen bu yardım alanlarında 
nazik ve becerikli uzmanlarımız müşteri tarafından iletilen her türlü 
soruna mümkün olan en uygun çözümü sağlar.

Sağlık Hizmeti Programı
Direksiyon başında aniden ciddi bir hastalık geçirdiğinizde yerel 
Maserati Yardım Merkezi’ni arayabilirsiniz. Maserati Yardım 
Merkezi uçak, tren veya ambulansla ev adresinize ulaşım hizmetini 
organize edecektir. Tek başınıza seyahat halindeyseniz, yanınıza 
bir yakınınızın gönderilmesi için organizasyon yapılabilir. Ailenizle 
birlikte seyahat halindeyseniz birlikte geri dönmeniz sağlanacaktır. 

Kapsamlı Kredi Hizmetleri*
Aracınız tamirdeyken yolunuzdan geri kalmayın. Kapsamlı Kredi 
Hizmetlerimizle aracınız tamirdeyken coğrafi harita özelliği, kar 
zinciri ve çocuk koltuğu bulunan ve ücretsiz bir ikame araca sahip 
olun ve sürüş keyfinize devam edin. 

*Daha fazla bilgi için bayinizle veya info@maserati.com adresini 
kullanarak Maserati MüşteriHizmetleri ile irtibata geçiniz.
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Maserati Dünyası
Fabrika Turu
Modena’daki tarihi Maserati Tesisi’nde yepyeni MC20’nin üretim 
sürecini keşfedin. 1 saat 45 dakikalık Fabrika Turu, Markanın 
mirasıyla ilgili genel bilgiler ve model serisi sunumuyla başlıyor. 
Sonrasında ise montaj hattı, motor laboratuvarı, boya tesisleri ve 
resmi mağazayla devam ediyor. Galeri Turu: Marka mirası ve model 
serisi sunumunu kapsayan 40 dakikalık galeri turu bulunıyor. Daha 
fazla bilgi için: factorytour@maserati.com.

Maserati Koleksiyonu
Özel spor giysi ve markalı ticari ürünlerden oluşan Maserati 
Koleksiyonu, Maserati’nin her şeyinetutkuyla bağlı olanlar için 
özel olarak tasarlanmıştır. Maserati koleksiyonundaki ürünler 
tüm Maserati bayilerinde ve Maserati’nin Modena galerisindeki 
Maserati mağazasında mevcuttur. Alternatif olarak www.
maseratistore.com adresinden çevrimiçi alışveriş yapabilir ve 
satın aldığınızürünlerin doğrudan ev adresinize gönderimini 
sağlayabilirsiniz.

Maserati Orijinal Aksesuarları
Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak 
tasarlanan Maserati Orijinal Aksesuarları tasarımın, işlevselliğin, 
konforun ve performansın kusursuz uyumunu sunmaktadır. 
Maserati ustalığının en yüksek standartlarına uygun olarak üretilen 
Levante aksesuar serisi, eşsiz kişisel dokunuşunuzu ekleme 
olanağıyla birlikte kullanışlılık sağlamak üzere geliştirilmiştir. Tercih 
edebileceğiniz tüm özelleştirme seçeneklerini özel broşürden, 
resmi web sitesinden (www.maserati.com) veya Resmi Maserati 
Ağı üzerinden keşfetmeye hazır olun.

Müşteri Programları
İster hafta içi işinize gidiyor olun, isterseniz de hafızanızdan 
silinmeyecek bir yolculuğa çıkın bir Maserati’nin direksiyonunda 
olmak ömürlük bir deneyimdir. İşte bu nedenle her kilometrede 
Levante’nizin üstün özenle ve kusursuz performansla çalıştığından 
emin olmanız için Maserati olarak özel Müşteri Programları 

oluşturduk. Bakım veya Uzatılmış Garanti programlarımızdan 
dilediğinizi seçin, içiniz daha da rahat olsun.
Özel broşürden, resmi web sitesinden (www.maserati.com) veya 
Resmi Maserati Ağı üzerinden daha fazla bilgi edinin.

Maserati Classiche 
Klasik Maserati araçları sevenler ve sahipleri için kurulan Maserati 
Classiche, markanın parlak geçmişini yaşamak isteyenlere hitap 
eden bir oluşumdur. Maserati
Classiche, Maserati Müşterilerine araçlarıyla ilgili Tarihi 
Belgelerden oluşan bir hizmet sağlayabilir. Özellikle Maserati’nin 
Tarihi Arşivi’nden özenle ve hassasiyetle araştırılarak ulaşılmış 
birçok farklı onaylanmış tarihi belge sunulur.
Maserati Classiche serisinde şirketin tarihini öne çıkaran ürünler 
bulunur: olağanüstü etkinliklere, giysilere, ölçekli modellere ve 
daha birçok unsura ait çizimler. Parçalara www.maserati.com 
adresinde Maserati Klasik bölümünden ulaşılabilir. Tarihi Belge 
hizmetiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için maserati.classiche@
maserati.com adresine e-posta gönderin.



58 59

MASERATİ İLETİŞİM MERKEZİ - info@maserati.com
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE YOL YARDIMI HİZMETİ: 
00 800 62737284
Diğer işlemler için lütfen şuradan iletişime geçin: 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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