MASERATI LEVANTE DIESEL

55 000 € bez DPH

www.scuderiapraha.cz/skladove-vozy/469/

Cena
Akční cena bez DPH

55 000 €

Akční cena s DPH

66 550 €

Vlastnosti
Stav:

Ojetý

Barva:

Rame

Interiér:

Nero

Najeto:

49500 km

Vlastnosti
Datum přihlášení:

20.12.2016

Původ vozu:

ČR

Počet majitelů:

1

VIN:

ZN6TU61B00X233004

Rozměry a váhy
Celková délka:

5005 mm

Celková šířka:

2158 mm

Výška:

1693 mm

Rozvor:

3004 mm

Přední stopa:

1631 mm

Zadní stopa:

1662 mm

Pohotovostní hmotnost:

2205 kg

Objem nádrže:

80 l

Objem zavazadlového prostoru:

580 l

Motor
Typ:

V6 60°

Vrtání:

83 mm

Zdvih:

92 mm

Celkový objem:

2987 cm3

Kompresní poměr:

16.5:1

Maximální výkon:

202 kW (275 PS)

Maximální točivý moment:

600 Nm

Palivo:

diesel

Výkon
Maximální rychlost:

230 km/h

Zrychlení 0-100 km/h:

6,9 s

Převodovka
Převodovka:

automatická, ZF, 8-stupňova

Náprava
Pohon:

4x4

Spotřeba
Kombinovaná (ECE+EUDC):

7.9-8.3 l/100 km

Emise
Kombinovaná (ECE+EUDC):

207-220 g/km

Základní výbava

12V zásuvka a 2 USB pro zadní sedadla.
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru.

18" palcová hliníková kola Borea Design.
18" palcová hliníková kola Borea Design (255/60 ZR18 přední, 255/60 ZR18 zadní).
3 místa vzadu.
6 různých elektricky nastavitelných poloh sedačky řidiče, 4 manuálně nastavitelné polohy
sedačky spolujezdce.
Airbag deaktivace pro stranu spolujezdce.
Airbagy (dva přední, boční, hlavové).
Atermická skla.
Audio systém s 8mi reproduktory.
Automatic hill holder - asistent rozjezdu do kopce.
Automatická aktivace světlometů.
Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka s Auto High Beam Assist.
Bezklíčové startování (Tlačítko Start).
Bezklíčový vstup.
Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači zátěže.
Bixenonové světlomety s DRL led světly.
Bluetooth Hands-free module.
Boční upevňovací síť do kufru.
Brzdové třmeny Oxidated grey.
Brzdový asistent (BAS).
Budíky v Maserati Blu barvě s bílým podsvícením a 7" barevný displej s palubním
počítačem".

Dešťové senzory.
Dieselový motor 3.0L V6, Maximální výkon 275 hp, točivý moment 600 Nm.
Doplňkové topení.
Dotykový displej 8.4" (radio, CD/DVD, SD karty čtečky, USB, Aux-in, Apple chip, ovládání
klimatizace, handsfree).
Dvojité koncovky výfuků z chromové nerez oceli.
Dvouzonová automatická klimatizace.
Elektrické ovládání předních a zadních oken.
Elektrický zapalovač.
Elektronické parkovací brzdy (EPB).
Elektronický klakson vozidla.
Hill Descent Control (HDC) Asistent pro sjíždění strmých svahů.
Hliníkový klíč s funkcí "Key Less Go" (Tlačítka zamknout / odemknout, otevření kufru,
rozsvícení světel).
Chromové vnější prvky.
I.C.E. inteligentní kontrolní systém pro jízdu v zimním období nebo kluzkém povrchu.
Kožená řadící páka s ovládacími tlačítky (ESC off, manualní mód, ICE, SPORT, Off road).
Kožené čalounění sedaček.
Kožený trojramenný volant černý s plastovými prvky, s ovládacími tlačítky (tempomat, radio,
středový panel funkcí).
Letní pneumatiky.
Litinový brzdový systém: Přední 345X32mm - Zadní 330X22mm.
Maserari Stability Program (MSP).
Sound.
Maserati budík v centrální části přístrojové desky s modrým ciferníkem, chromový lem.
dotyková obrazovka s otočným ovládáním, DAB Radio, Bluetooth, AHA System, Carplay &
Android Auto, čtečkou SD karet, USB, Aux-in, ovládání klimatizace, telefonní přístroje,
nastavení vozu, atd ).
Nastavitelný volant.

Nemetalický lak.
Obložení vybraných částí interiéru Piano Black Plastic.
Ocelový Maserati znak.
Odkládací přihrádka vpředu u spolujezdce a předního spolujezdce chlazená, se zásuvkou
USB, Pro kapesní dveře předních a zadních dveří.
OFF ROAD: nastavení (akcelerace, motor, MSP systém, Maserati Active Sound, převodovka,
výška zavěšení)..
Posilovač řízení s speed sensitive feature.
Power liftgate – elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru.
Přední a zadní stropní svítilny, podlahové osvětlení a osvětlení dveří technologií LED.
Přední chromová maska s lesklou černou mřížkou, boční ozdobné mříže v černé barvě, logo
Maserati.
Přední sedadla opěradlo kapsa..
Přední termoizolační skla.
Q4 Maserati pohon všech kol systém s aktivním rozdělením výkonu.
Rychlá příručka pro řidiče, DVD interaktivní manual.
Sada na opravu pneumatiky Fix&Go.
Samostmívací venkovní zpětná zrcátka.
Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko.
Samosvorný diferenciál.
Senzor kvality vzduchu pro oblast klimatu.
Senzor proti přiskřípnutí.
Senzor teploty venku.
Senzor zamlžování.
Sklopné zadní opěrky (40%, 60%).
Skyhook.
Sluneční clona řidiče i spolujezdce s ovětleným zrcátkem.
SPORT sportovní nastavení (akcelerace, motor, MSP systém, klapky výfuku, převodovka).
Start-Stop systém.

Střední odkládací schránka s osvětleným prostorem, klimatizovaná, 12V zásuvka.
Střední panel s Media boxem (USB, Aux-in výstup), 2 držáky na pití, 12V zásuvka.
Systém kontroly tlaku v pneumatikách.
Tempomat.
Trojzubec logo v hlavových opěrkách zadních i předních.
Velurové koberečky.
Vyhřívané zadní okno.
Výškově nastavitelné světlomety.
Vzduchové odpružení podvozku.
Zadní loketní opěrka s 2 držáky na pití.
Zadní sedadla s tunelem na lyže.
ZF-8 automatická převodovka s přechodem do plně manuálního modu (speciální tlačítko).

Příplatková výbava

Brzdové třmeny černé
Mica barva (Nero Ribelle, Blu Emozione, Blu Passione, Rosso Rubino, Rame)
Vybrané interiérové prvky CARBON
Alcantara strop
Trident logo vyšité v hlavových opěrkách v barvě stehování sedadel
Přírodní výběrová kůže
Osvětlené prahové lišty
Elektricky nastavitelný volant
Sportovní volant
Paket Business Plus (8,4" dotykový displej s otočným ovládáním, bluetooth, navigace,Přední
a zadní parkovací senzory,Vyhřívaná přední sedadla)
19" palcová hliníková kola leštěná Zefiro Design

Paket Sport Chrome Finish (Sport spoiler,Lemy blatníku a prahy v barvě karoserie,Sportovní
sedadla - 12 různých poloh sedaček,Maserati "Active Shifting", hliníková pádla řazení pod
volantem,Sportovní pedály Inox,Přední mřížka v odstínu Chrome,Chromový přední ochranný
kryt)
Zatmavené zadní okno pohlcující hluk a teplo
Paket Driving Assistance Plus (Adaptivní tempomat / Funkce Stop&Go,Varování před
kolizí,Systém hlídání mrtvého úhlu,Asistent pro jízdu v jízdním pruhu,360 kamera)

Poznámka

Vozidlo v tovární záruce do 28.12.2019

KONTAKTY
Vojtěch Novotný
Used Cars Sales Specialist
+420 253 253 200
+420 734 762 255
vnovotny@scuderiapraha.cz

