MASERATI LEVANTE S Q4

40 000 € bez DPH

www.scuderiapraha.cz/skladove-vozy/667/

Cena
Akční cena bez DPH

40 000 €

Akční cena s DPH

48 400 €

Vlastnosti
Stav:

Ojetý

Barva:

Bianco

Interiér:

Rosso / Nero

Najeto:

122898 km

Vlastnosti
Datum přihlášení:

27.06.2016

Původ vozu:

DE

Počet majitelů:

1

Havarováno:

Ne

VIN:

ZN6YU61B00X210404

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:

2109 kg

Objem nádrže:

80 l

Objem zavazadlového prostoru:

580 l

Motor
Typ:

V6 60°

Vrtání:

86.5 mm

Zdvih:

84.5 mm

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:

264 km/h

Zrychlení 0-100 km/h:

5.2 s

Převodovka
Převodovka:

Automatická ZF 8-stupňová

Náprava
Pohon:

4x4

Spotřeba
Kombinovaná (ECE+EUDC):

11.8-12.2 l/100 km

Emise
Kombinovaná (ECE+EUDC):

273-282 g/km

Základní výbava

Benzínový motor 3,0 l V6, maximální výkon 430 koní, maximální točivý moment 580
Nm,Samosvorný diferenciál,Maserati Active Sound,20" Nereo matt (jiná velikost pneu),ZF-8
automatická převodovka s přechodem do plně manuálního modu (speciální
tlačítko),Start-Stop systém,Q4 Maserati pohon všech kol systém s aktivním rozdělením
výkonu,Velurové

koberečky,Samostmívací

vnitřní

a

venkovní

zpětné

zrcátko,Skyhook,Brzdové třmeny červené,Letní pneumatiky,Sada na opravu pneumatiky
Fix&Go,Dual Cast brzdový systém: Přední 380X34mm - Zadní 330X22mm,Dvojité koncovky
výfuků z chromové nerez oceli,Posilovač řízení s rychlou citlivostí,Elektricky nastavitelný
volant,Elektrický posilovač řízení (ESP),Maserari Stability Program (MSP),Elektronické
parkovací brzdy (EPB),Brzdový asistent (BAS),Integrated Vehicle Control (IVC),I.C.E.
inteligentní kontrolní systém pro jízdu v zimním období nebo kluzkém povrchu,SPORT
sportovní nastavení (akcelerace, motor, MSP systém, klapky výfuku, převodovka),Hill Holder asistent při rozjezdu do kopce,Hill Descent Control (HDC) Asistent pro sjíždění strmých
svahů,OFF ROAD: nastavení (akcelerace, motor, MSP systém, Maserati Active Sound,
převodovka, výška zavěšení),Airbagy (přední, boční, hlavové),Airbag deaktivace pro stranu
spolujezdce,Elektrické ovládání předních a zadních oken,Vyhřívané zadní okno,Přední
termoizolační skla pohlcující zvuk a teplo,Vyhřivaná, elektricky ovládaná, sklopná vnější
zrcátka s LED osvícením,Výškově nastavitelné světlomety,Automatická aktivace
světlometů,Přední a zadní stropní svítilny, podlahové osvětlení a osvětlení dveří technologií
LED,Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka,Specifické GranSport přední a zadní
obložení Black Piano,Přední maska s chromovanou mřížkou,Chromové vnější
prvky,Chromový znak GranSport,Nápis Levante na palubní desce,Prahové lišty z ušlechtilé
oceli,Přední černá maska s chromovanou mřížkou,Bi-xenonové světlomety (25W),LED
mlhová světla,Dvouzonová automatická klimatizace,Elektrický zapalovač,Senzor kvality
vzduchu,Dešťové senzory,Systém kontroly tlaku v pneumatikách,Senzor zamlžování,Senzor

proti přiskřípnutí,Tempomat,Tachometr s metrickým systémem,12 různých elektricky
nastavitelných poloh sportovních sedaček s pamětí u řidiče,3 místa vzadu,Kožené čalounění
sedaček,Trojzubec logo v hlavových opěrkách,Zadní sedadla s tunelem na lyže,Kožená
hlavice řadící páky: funkce up/down,manuální mód, parkování,Bezklíčové startování (Tlačítko
Start),Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači zátěže,Automatické dovírání
dveří,Bezklíčový vstup,Ciber Security,Lehká konstrukce víka zavazadlového prostoru, keyless
otevírání dálkovým ovládáním,Maserati budík v centrální části přístrojové desky s modrým
ciferníkem, chromový lem,Obložení vybraných částí interiéru Piano Black,Tunel s
dynamickými tlačítky (ESP off, Start-Stop off, ICE, SPORT, CORSA pouze pro Trofeo),Střední
panel s Media boxem (USB, Aux-in výstup, SD čtečka), 2 skryté držáky na pití,Střední
odkládací schránka s osvětleným prostorem, klimatizovaná, 12V zásuvka,Schránka na
rukavice u řidiče i u spolujezdce, boční schránky u všech sedadel,Zadní loketní opěrka s 2
držáky na pití,12V zásuvka a 2 USB pro zadní sedadla,12V zásuvka v zavazadlovém
prostoru,Sluneční clona řidiče i spolujezdce s ovětleným zrcátkem,Budíky v Maserati Blu
barvě s bílým podsvícením a 7" barevný displej s palubním počítačem,Audio systém s 8mi
reproduktory,MTC+: 8,4" dotykový displej s otočným ovládáním, bluetooth, navigace,
přijímač rádia DAB,SIRI: chytrý osobní asistent (Apple aplikace),Hliníkový klíč s funkcí "Key
Less Go" (Tlačítka zamknout / odemknout, otevření kufru, rozsvícení světel),Senzor teploty
venku,Rychlá příručka pro řidiče,Elektronický klakson vozidla,Síť zavazadlového
prostoru,Přední a zadní parkovací senzory,Lemy blatníku a prahy v barvě
karoserie,Sportovní pedály z ušlechtilé oceli,Sportovní spoiler v barvě karosérie,Sportovní
volant,Pádla řazení pod volantem,Plní Euro 6

Příplatková výbava

DASH

UPPER DASH & CLUSTER
BROW

KDFT

DEFAULT COMPLEMENTARY
OPT.LE

094084347 RED/BLACK/BLACK

KFIX

SPARE WHEEL/FIX & GO
SELECTION

KLSE

LEVANTE SEATS SELECTION

KNAV CTP SELECTION
QRF9 Dark Mirror Interior Trim
Q136 12 Way Power Front Seats
Q137 Electric-Adjustable Steering
Q316 Rear view camera
Q357 Roof Rails Metallic Finishing
Q399 Panorama Sunroof
Q4SU Black Brake Calipers
Q407

Shift Padd. On Steering
Column

Q409 Exterior Sport Look
Q5CA Solid Paint
Q6BN Sport St.Wheel Black Leather
Q68Q 21" Staggered Anteo
Q7CS Business Plus Pack
Q7WU Stitched Trident On Headrest
Q728 Full Natural Leather
Q8F6

Fix&Go Tyre Kit
BE-NL-DE-FR-CH

Q84V Rear Privacy Laminated Glass
Q95K Compulsory Pack
ROO2 HEADLINER & PILLARS

094084295 BLACK

STWH STEERING WHEEL & SHIFTER

094084351 BLACK/BLACK

Poznámka

Vozidlo s kompletní historií vč. servisních prohlídek. V zachovalém stavu a zajímavé
specifikaci.

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

