MASERATI GHIBLI S Q4
GRANSPORT - ZVÝHODNĚNÍ 507
000 Kč

87 790 € bez DPH

www.scuderiapraha.cz/skladove-vozy/421/

Cena
Ceníková cena bez DPH

107 678 €

Ceníková cena s DPH

130 290 €

Akční cena bez DPH

87 790 €

Akční cena s DPH

106 226 €

Vlastnosti
Stav:

Nový

Barva:

Bianco

Interiér:

Nero

Rozměry a váhy
Celková délka:

4971 mm

Celková šířka:

2128 mm

Výška:

1461 mm

Rozvor:

2998 mm

Přední stopa:

1635 mm

Zadní stopa:

1653 mm

Suchá hmotnost:

1770 kg

Pohotovostní hmotnost:

1870 kg

Objem nádrže:

80 l

Objem zavazadlového prostoru:

500 l

Motor
Typ:

V6 60°

Celkový objem:

2979 cm3

Kompresní poměr:

9,7:1

Maximální výkon:

316 kW (430 PS)

Maximální točivý moment:

580 Nm

Palivo:

benzín

Výkon
Maximální rychlost:

286 km/h

Zrychlení 0-100 km/h:

4,7 s

Převodovka
Převodovka:

Automatická ZF 8-stupňová

Náprava
Pohon:

4x4

Spotřeba
Kombinovaná (ECE+EUDC):

9,7 l/100 km

Emise
Kombinovaná (ECE+EUDC):

226 g/km

Základní výbava

20 palcová litá kola Urano,Brzdové kotouče (6 pístových 360x32mm vepředu, 4 pístové
350x28mm vzadu),Brzdové třmeny červené,ZF-8 automatická převodovka s přechodem do
plně manuálního modu (speciální tlačítko),Sada na opravu pneumatik se vzduchovým
kompresorem,Výfuk - duální koncovky z chromové nerez oceli,Automatické dovírání
dveří,Sportovní volant,Zegna Edition interiér,Samosvorný diferenciál,Innox sportovní
pedály,Maserari Stability Program (MSP),Vybrané interiérové prvky RADICA (Dark brown ash
burl),Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým nastavením,Analogový tachometr,Elektronické
parkovací brzdy (EPB),Brzdový asistent (BAS),Automatic hill holder - asistent rozjezdu do
kopce,Sportovní sedadla, 8 různých poloh předních sedaček,Elektricky nastavitelný
volant,I.C.E. inteligentní kontrolní systém pro jízdu v zimním období nebo kluzkém
povrchu,SPORT sportovní nastavení (akcelerace, motor, MSP systém, klapky výfuku,
převodovka),Airbagy (dva přední, boční, hlavové),Kolenní airbag řidiče,Deaktivace airbagu
spolujezdce,Elektrické ovládání předních a zadních oken,Senzor proti přiskřípnutí,Vyhřívání
zadního okna,Atermická skla,Přední termoizolační skla,Chromové vnější prvky,Ocelový
Maserati znak,Přední chromová maska s lesklou černou mřížkou, boční ozdobné mříže v
černé barvě, logo Maserati,Bixenonové světlomety s DRL led světly,Automatická aktivace
světlometů,Výškově nastavitelné světlomety,Automatické zatmavení vnitřního zpětného
zrcátka s Auto High Beam Assist,Dvouzonová automatická klimatizace,Dešťový
senzor,Senzor zamlžování,Systém kontroly tlaku v pneumatikách,Tempomat,Bluetooth
handsfree,8 různých elektricky nastavitelných poloh předních sedaček, 4 polohy v bederní
části, 2 paměti u řidiče,Bezpečnostní pásy s předpínači,3 místa vzadu,Skyhook,Sklopné zadní
opěrky (40%, 60%),Sportovní brzdový systém,Kožené čalounění sedaček,Trojzubec logo v
hlavových opěrkách,Kožený trojramenný volant (černý x hnědý) s ovládacími tlačítky
(tempomat, radio, středový panel funkcí),Kožená hlavice řadící páky: funkce
up/down,manuální mód, parkování,Velurové koberečky,Bezklíčové startování (Tlačítko
Start),Bezklíčový vstup,Maserati budík v klasickém provedení ve středu přístrojové

desky,Interiérové prvky ve dřevě ve dveřích a středu,Střední panel s Media boxem (USB,
Aux-in výstup), 2 držáky na pití, 12V zásuvka,Přední odkládací schránka s osvětleným
prostorem, klimatizovaná, 12V zásuvka
zadní loketní opěrka s 2 držáky na pití,12V zásuvka v zavazadlovém prostoru,Síťka v
zavazadlovém prostoru,Sluneční clona řidiče i spolujezdce s ovětleným zrcátkem,Přední a
zadní stropní svítilny, podlahové osvětlení a osvětlení dveří technologií LED,Schránka na
rukavice u řidiče i u spolujezdce, boční schránky u všech sedadel,Dotykový displej 8.4" (radio,
CD/DVD, SD karty čtečky, USB, Aux-in, Apple chip, ovládání klimatizace, BT),Audio systém s
8mi reproduktory,Budíky v Maserati Blu barvě s bílým podsvícením a 7" barevný displej s
palubním počítačem,Hliníkový klíč (Tlačítka zamknout / odemknout, otevření kufru,
rozsvícení světel),Ukazatel venkovní teploty,Plní Euro 6,Rychlá příručka pro řidiče, DVD
interaktivní manual

Příplatková výbava

21" kola Titano (přední 245/35, zadní 285/30),Brzdové třmeny černé,Zatmavená zadní
okna,Elektricky ovládané střešní okno,Bez označení (GranLusso/GranSport),Vybrané
interiérové prvky CARBON lesklé,Logo Maserati vyšité v hlavových opěrkách v barvě
stehování sedadel,Přírodní kůže Pieno Fiore,Alcantara strop,Vyhřívaná přední
sedadla,Odvětrávaná přední sedadla,Elektricky ovládaná zadní sluneční clona,Full LED
světlomety,Zadní termoizolační okno pohlcující světlo a hluk,Power Foot pedály,High
Premium Sound System Bowers&Wilkins,Highway assist systém,Přijímač digitálního rádia
DAB,Premium Sport,Elektricky ovládatelná samozatmavovací venkovní zpětná zrcátka,Easy
entry systém - Automatické posunutí sedačky řidiče,Homelink,Otevírání zavazadlového
prostoru pohybem nohy,Elektricky uzamykatelná přihrádka spolujezdce,Elektricky
nastavitelná výška pedálů,Zadní loketní opěrka s osvětlením (USB a 12V zásuvka),Driver
Assistence Plus
Adaptivní tempomat (Funkce Stop&Go,Varování před kolizí, Asistent pro jízdu v jízdním

pruhu, Rozšířený brzdový asistent,Systém hlídání mrtvého úhlu,360˚ kamera,Highway assist
systém,Traffic sign recognition

Poznámka

č.obj. 658. Skladové vozidlo.
Možnost financování vozidla: operativní leasing, leasing či úvěr.

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

Jan Svoboda
Maserati Marketing and Sales
Specialist
+420 233 311 411
+420 603 226 833
jsvoboda@scuderiapraha.cz

