MASERATI QUATTROPORTE
TROFEO V8 - VOLNá SPECIFIKACE

139 250 € bez DPH

www.scuderiapraha.cz/skladove-vozy/549/

Cena
Ceníková cena bez DPH

139 250 €

Ceníková cena s DPH

168 493 €

Vlastnosti
Stav:

Nový

Barva:

Dle specifikace

Interiér:

Dle specifikace

Vlastnosti
Havarováno:

Ne

Rozměry a váhy
Celková délka:

5262 mm

Celková šířka:

2128 mm

Výška:

1481 mm

Rozvor:

3171 mm

Přední stopa:

1634 mm

Zadní stopa:

1647 mm

Suchá hmotnost:

N/A

Pohotovostní hmotnost:

N/A kg

Objem nádrže:

80 l

Objem zavazadlového prostoru:

530 l

Motor
Typ:

V8 90°

Celkový objem:

3799 ccm

Kompresní poměr:

N/A

Maximální výkon:

427 kW (580 hp)

Maximální točivý moment:

730 Nm

Palivo:

Benzín

Výkon
Maximální rychlost:

326 km/h

Zrychlení 0-100 km/h:

4,5 s

Převodovka
Převodovka:

Automatická ZF 8-stupňová

Náprava
Pohon:

zadní

Spotřeba
Kombinovaná (ECE+EUDC):

12,2 - 12,5 l/100 km

Emise
Kombinovaná (ECE+EUDC):

Základní výbava

N/A g/km

• 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru. • 20" palcová kola Urano leštěná.
• 20" palcová litá kola Urano - leštěná. • 3 místa vzadu.
• Adaptivní přední světlomety LED s integrovaným modulem DRL a AFS. LED
koncovky.
• Airbag deaktivace pro stranu spolujezdce.
• Airbagy (přední, boční, hlavové). • Apple Chip, kontrola klimatizace, handsfree).
• Atermická skla. • Audio systém s 8mi reproduktory.
• Automatic hill holder - asistent rozjezdu do kopce. • Automatická aktivace světlometů.
• Automatické dovírání dveří.
• Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka s Auto High Beam
Assist.
• Bezklíčový vstup. • Boční upevňovací síť v zavazadlovém prostoru.
• Brzdové třmeny červené. • Brzdové třmeny červené.
• Brzdový asistent (BAS).
• Brzdový systém 6pístové přední 360x32 mm, 4pístové zadní 345x28
mm.
• Budíky Maserati
palubním počítačem.
• Dešťový senzor.
• Dvojité koncovky výfuků z chromové nerez oceli. • Dvouzonová automatická klimatizace.
• Elektrické ovládání předních a zadních oken. • Elektricky nastavitelný volant.
• Elektrický poosilovač řízení (EPS). • Elektronické parkovací brzdy (EPB).
• Hliníkový klíč s funkcí Key less go ( zahrnuje také: tlačítko pro odemknutí,
tlačítko zámku, otevření kufru, zapínání venkovního světla).
• Chromové vnější prvky.
• I.C.E. inteligentní kontrolní systém pro jízdu v zimním období nebo kluzkém
povrchu.
• Inox sportovní pedály.

• Integrated Vehicle Control (IVC).
• Kapsa na rukavice u řidiče i u spolujezdce, boční kapsy u všech
sedadel.
• Kolenní airbag řidiče.
• Kožená řadící páka s ovládacími tlačítky (ESC off, manualní mód, ICE,
SPORT).
• Kožené čalounění sedaček.
• Kožený trojramenný volant (černý x hnědý) s ovládacími tlačítky
(tempomat, radio, středový panel funkcí).
• Kůže (sedadla a dashboard v kůži). • Manuálně nastavitelné bezpečnostní pásy s předpínači
a omezovači síly.
• Maserari Stability Program (MSP). • Maserati active shiffting - pádla řazení pod volantem.
• Maserati budík v centrální části přístrojové desky s modrým ciferníkem,
chromový lem.
• MTC: Maserati Touch Control Plus s
ovládáním, (rádio, Bluetooth, SD čtečka, USB, Aux-in.
• Nemetalický lak - bílá, černá. • Ocelový Maserati znak.
• Open Pore Dark Brown úprava pro přední tunel a vložky dveří. • Posilovač řízení s rychlou
citlivostí.
• Přední a zadní parkovací senzory s grafickou indikací objektu vzdáleností na
displeji.
• 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 termoizolační skla.
• Q4 Maserati pohon všech kol systém s aktivním rozdělením výkonu. • Rychlá příručka pro
řidiče.
• Sada na opravu pneumatik se vzduchovým kompresorem. • Samosvorný diferenciál.

• 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).
• Sportovní sedadla - 12 různých elektricky nastavitelných poloh, 2 paměti
řidiče.
• Sportovní volant. • 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. • Velurové koberečky.
• Vybrané interiérové prvky SHINY PLASTIC. • Vyhřívané zadní okno.
• Výškově nastavitelné světlomety. • Zadní loketní opěrka s 2 držáky na pití.
• ZF-8 automatická převodovka s přechodem do plně manuálního modu
(speciální tlačítko).

Příplatková výbava

Dle Vaší specifikace

Poznámka

Odběr vozu do tří měsíců od objednání.
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