MASERATI GRANTURISMO SPORT

1 899 000 Kč bez DPH

www.scuderiapraha.cz/skladove-vozy/453/

Cena
Akční cena bez DPH

1 899 000 Kč

Akční cena s DPH

2 297 790 Kč

Měsíční splátka bez DPH

32 885 Kč

Měsíční splátka s DPH

39 791 Kč

OL 36 / 20 000 km

Vlastnosti
Stav:

Ojetý

Vlastnosti
Barva:

Blu Sofiticato

Interiér:

Bianco/Nero

Najeto:

40300 km

Datum přihlášení:

20.9.2016

Původ vozu:

ČR

Počet majitelů:

1

Havarováno:

Ne

VIN:

ZAMVL45B000213387

Rozměry a váhy
Celková délka:

4920 mm

Celková šířka:

2056 mm

Výška:

1353 mm

Rozvor:

2942 mm

Suchá hmotnost:

1773 kg

Pohotovostní hmotnost:

1873 kg

Rozložení váhy:

49% - 51%

Objem nádrže:

86 l

Objem zavazadlového prostoru:

260 l

Motor
Typ:

V8

Celkový objem:

4691 cm3

Kompresní poměr:

11,25:1

Maximální výkon:

338 kW (460 hp)

Maximální točivý moment:

520 Nm

Palivo:

benzín

Výkon
Maximální rychlost:

301 km/h

Zrychlení 0-100 km/h:

4.7 s MC

Převodovka
Převodovka:

automatická ZF 6-stupňová

Náprava
Pohon:

zadní

Spotřeba
Kombinovaná (ECE+EUDC):

14,3 l /100km

Emise
Kombinovaná (ECE+EUDC):

331 g/km

Základní výbava

• 20 palcová litá kola Astro Silver. • 20" litá kola Astro design.
• 6-stupňová automatická převodovka. • Adaptivní systém ovládání světel.
• Airbagy (vpředu, boční a okenní). • Alarm systém.
• Automatická aktivace světlometů. • Automaticky zatmavující se vnitřní zpětné zrcátko.
• Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači účinku v závislosti
na váze - vpředu.
• Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači účinku v závislosti na váze, včetně isofix
příslušenství na dětskou sedačku - vzadu.
• BiXenonové světlomety s ostřikovači a integrovanými DRL led
světly.
• Brzdové kotouče (6-pístové 360mm vpředu, 4-pístové 330mm vzadu).
• Brzdové třmeny žluté. • Čalounění stropu.
• Dálkové ovládání (alarm systém, otevírání a zavírání dvěří,
odemknutí víka zavazadlového prostoru).
• Dešťové senzory.
• Dva samostatné držáky nápojů vpředu i vzadu. • Dvouzonová klimatizace se zadními
výdechy.
• Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru a dveří. • Elektronické parkovací brzdy
(EPB).
• Elektronicky nastavitelná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka. • Hliníkové sportovní pedály.
• Integrovaný splitter v předním nárazníku v tmavé barvě. • Integrovaný zadní spojler ve víku
kufru.
• Kuřácký paket. • Lehká konstrukce víka zavazadlového prostoru s dálkovým odemykáním.

• Maserati Active Shifting řazení pádly pod volantem. • Maserati HiFi sound systém (6
reproduktorů s 4x25 Watt ekvalizerém).
• Maserati hodiny v klasickém provedení ve středu palubní desky.
• Maserati Multimedia Systém se 7" displejem (navigace, RDS tuner, CD player, 30GB
hard disk paměť, hlasové ovládání HW 8.0, USB a AUX-IN).
• Maserati Stability program. • MC Auto shift.
• Nastavitelný volant. • Poltrona Frau kožené čalounění.
• Prvky interiéru v barevné kůže (madla dveří, přepínač vnějších
zrcátek, kryty reprodutorů).
• Přední maska s vertikálními pruhy v černé barvě, boční výdechy (černá síťovina),
Trident logo s červenými akcenty.
• Přední nárazník Sport s integrovanými parkovacími senzory. • Přední sedačky s
nastavitelnou bederní opěrkou.
• Sada na opravu pneumatik se vzduchovým kompresorem.
• Shadow line (kliky u dveří v barvě vozu, dveřní kraje v černém zakončení, koncovky
výfuků tmavé).
• Sklápěcí přední loketní opěrka s osvětleným úložným
prostorem.
• Sklápěcí zadní loketní opěrka.
• Sport Skyhook -systém aktivního elektronického nastavení
tlumičů (nový hardware a sportovní set up).
• Sportovní sedačky s integrovanými opěrkami hlavy (vpředu a vzadu).
• Světlomety - ocelový vzhled. • Širší boční prahy.
• Tempomat. • Tlačítko SPORT pro sportovní nastavení (řadící páka, síla pohonu, MSP,
výfuky).
• Tmavě chromový nebo Eco chromový vzhled interiéru. • Trident logo vyšité v hlavových
opěrkách.
• Trident na přední masce a Saetta logo s červenými pruhy. • Tříramenný sportovní volant v
černé kůži.

• Výfuk s dvojitými duálními koncovkami, pneu. ventily ovládané
tlačítkem SPORT.
• Zadní parkovací senzory.
• Zadní světla s LED podsvícením (kouřový vzhled).

KONTAKTY
Vojtěch Novotný
Used Cars Sales Specialist
+420 233 311 411
+420 734 762 255
vnovotny@scuderiapraha.cz

