
Už viac ako sto rokov zdokonaľuje Maserati umenie automobilového dizajnu a výroby vozidiel. Výsledky tohto úsilia sú jednoznačné v modelových 
kolekciách Ghibli, Quattroporte, Levante, GranTurimo a GranCabrio. Maserati kombinuje vo svojich modeloch štýly, prevratné inovácie, fenomenálny 
výkon a luxus. Každé Maserati je jedinečné rovnako ako sú jedineční jeho majitelia.  

Štandardná záruka 3 roky bez limitu kilometrov
(možnosť predĺženia na 4-5 rokov)

Bezplatný servis 5 rokov / 100 000 km v cene vozidla



SMERNICA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA A INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV 1999/94/ES          
V súlade so smernicou Európskeho spoločenstva o informáciách pre spotrebiteľa 1999/94/ES a smernice o spotrebe paliva 1999/100/ES Maserati uvádza, že emisné 
hodnoty spotreby paliva a oxidu uhličitého vozidiel sa vzťahujú na o�ciálne hodnoty “certi�kácie schválenej ES” a na “osvedčenie o zhode.” Hodnoty sú merané na 
základe testov vyžadovaných podľa smernice 93/116/EHS. Sprievodca spotrebou paliva, emisií CO2 a potrebné údaje sú pre všetky nové modely vozidiel k dispozícii 
zadarmo na každom predajnom mieste. Účinnosť motora nie je jediným určujúcim faktorom o spotrebe paliva a emisiách CO2 motorového vozidla. Štýl jazdy a iné 
netechnické faktory ovplyvňujú účinnosť motora. Oxid uhličitý je skleníkový plyn, ktorý je zodpovedný za globálne otepľovanie. 
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ZÁKLADNÝ CENNÍK MY18

Model        Motor                     Max. rýchlosť          Zrýchlenie Pohon                    Cena bez DPH od       Cena s DPH od

GRANTURISMO SPORT V8 4.7 460k 520NM 299 km/h 4.8 s zadný náhon 109 224 € 131 069 €
GRANTURISMO MC  V8 4.7 460k 520NM 301 km/h 4.7 s zadný náhon 128 962 € 154 754 €
GRANCABRIO   V8 4.7 460k 520NM 288 km/h 5.0 s zadný náhon 123 812 € 148 574 €
GRANCABRIO MC     V8 4.7 460k 520NM 291 km/h 4.9 s zadný náhon 133 581 € 160 298 €
Výroba modelov GT a GC bola ukončená. Objednať je možné už iba skladové vozidlá.
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