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SQ4 GRANLUSSO Wersja limitowana 58 sztuk EDISIONE
MOBILE ONE OF 58

389 000 PLN

Marka Maserati
Typ nadwozia Sedan
Importowany Tak
Przebieg 5700
VAT marża Tak
Moc 430
Napęd 4x4 (stały)
Liczba miejsc 4

Model Quattroporte
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2019
Kolor Niebieski
Pojemność skokowa 2979
Skrzynia Automatyczna
Emisja co2 275
Liczba drzwi 4

Ładowanie bezprzewodowe urządz... System nagłośnienia Klimatyzacja automatyczna: 4 l... Rolety na bocznych szybach opu...
Tapicerka skórzana Elektrycznie ustawiany fotel k... Elektrycznie ustawiany fotel p... Podgrzewany fotel kierowcy
Podgrzewany fotel pasażera Siedzenie z pamięcią ustawieni... Ogrzewane siedzenia tylne Kierownica skórzana
Keyless Go Roleta szyby tylnej regulowana... Kamera parkowania tył Aktywny asystent zmiany pasa r...
System rozpoznawania znaków dr... Asystent jazdy w korku Felgi aluminiowe 20 ABS
System hamowania awaryjnego dl... System ostrzegający o możliwej... Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera

TELEFON KONTAKTOWY 509941109
 
MASERATI QUATTROPORTE SQ4 wersja limitowana EDISIONE MOBIE ONE OF 58

AUTO Z GWARANCJĄ !!!
Pisemna gwarancja na rok bez limitu kilometrów !!
W linku film o naprawie samochodu.
https://www.youtube.com/watch?v=NZdl4iv3r9w&t=467s
Samochód świeżo sprowadzony do kraju po opłatach celno - skarbowych , przygotowany do rejestracji. 
Na samochód wystawiamy fakturę vat- marżę , kupujący zwolniony z opłat skarbowych. 
Samochód w limitowanej wersji. 

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA :

- Adaptacyjne reflektory - Full LED
- Domykanie drzwi SOFT CLOSE
- Hamulce ceramiczne
- Dual Cast Braking System
- Podgrzewane fotele przednie
- Skórzana, perforowana tapicerka wnętrza Full Premium
- Sportowa, skórzana kierownica wykończona drewnem 
- Drewniane elementy wykończenia wnętrza
- Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby elektrycznie sterowana
- Elektrycznie sterowane rolety tylnych szyb bocznych
- Szyberdach elektrycznie regulowany 
- Elektryczna regulacja pedałów
- Nagłośnienie BOWERS & WILKINS
- Fotele, regulowane w 12-tu kierunkach
- Przyciemniane szyby tylne
- Lakier metalizowany ( dedykowany )
- Felgi aluminiowe 20 cali 
- Ogrzewane / wentylowane fotele przednie
- Perforowana tapicerka
- Sportowe pedały
- Podgrzewana kierownica sportowa
- Manetki do zmiany biegów
- Elektrycznie regulowane pedały
- Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go (funkcja ostrzegania o przeszkodzie, zaawansowany asystent hamowania, 
 automatyczne awaryjne hamowanie, system utrzymania pasa ruchu)
- Czujnik martwego pola
- Kamera 360*
- Asystent autostradowy
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Elektrycznie otwierana klapa bagażnika z "Kick Sensor"
- Home Link
- Bez kluczykowe otwieranie drzwi tylnych
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami siatki
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