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През 1963 г. Maserati прави забележително смел ход, представяйки 
първия в историята луксозен спортен седан. Моделът Quattroporte 
задоволява специфична потребност на ексклузивна група 
взискателни автомобилисти. Развиващата се мрежа от магистрали в 
Европа открива вълнуващи светове на възможностите за пътуване 
на дълги разстояния. С това Maserati всички те можеха да бъдат 
открити - с висока скорост, в просторен комфорт и спиращ дъха 
италиански стил. За Maserati Quattroporte от 2021 г. и принципите 
остават същите. Quattroporte предлага огромна, състезателна 
мощност от V6 бензинов двигател, създаден от Ferrari, както и 
мощен V6 турбодизел. Дългото междуосие осигурява изобилие от 
елегантно изработено пространство. Погрижили сме се за всеки 
комфорт и удобство - от ръчно ушитата първокласна италианска 
естествена кожа Pieno Fiore до най-съвременните системи за 
подпомагане на шофирането. А изваяната стилистика, безспорно 
агресивна, но вечно грациозна, притежава цялата изразителна сила, 
която бихте очаквали от Maserati. Докато Maserati продължава да 
оформя бъдещето на луксозното Grand Touring, някои неща явно 
никога не се променят.

Грандиозна икона
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Q u a t t r o p o r t e  |  1 9 6 3Maserati Quattroporte е част от една история, 
която датира от над 100 години.  Това е история на 
издръжливостта. За приемане на предизвикателствата. 
За преодоляване на разстоянието и победа. Оттогава 
досега всички серийни модели на Maserati следват 
тази уникална формула, предлагайки състезателно 
представяне, завладяващ италиански дизайн и всички 
луксове и комфорт, които можете да пожелаете в един 
престижен гранд турър. Всичко, което имате право да 
очаквате от Maserati Quattroporte.

Трайно наследство 
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Неограничени възможности

Quattroporte предлага комбинация от вдъхновяваща мощ и бизнес 
интелигентност от най-висок клас. Така че, макар да се представя като 
готов за писта суперавтомобил, той е и забележително ефективен.

Quattroporte предлага огромна състезателна мощност от бензинов 
двигател V6 или мощен турбодизел V6 до бензинов V8 двигател при 
версията Trofeo.

V6 Двигател - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena Q4V8 Двигател - Quattroporte Trofeo
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С почит към най-бързите. Версията Trofeo носи 
вдъхновени от състезанията дизайнерски елементи, 
моделирани от чистата идея за скорост.

Trofeo

Бързите автомобили са благородна 
традиция в родния ни град. 
Версията Modena подчертава 
Quattroporte с по-остър спортен 
фокус и динамичен стил.

Modena

Три нови ексклузивни версии на модела са част от новата гама Quattroporte за 
2022 г. По отношение на стила, GT, Modena и Trofeo въвеждат ново лого на 
Maserati върху капака на двигателя и нова специфична емблема, поставена 
точно над трите емблематични странични въздуховоди. В задната част 
традиционното лого на Saetta е заменено с ново лого Тризъбец на С-колоната, 
а на багажника има нов надпис Maserati.

Версията GT елегантно подчертава оригиналната гранд 
туринг философия на Maserati и въплъщава по-градския и 
съвременен дух на марката. Елегантните детайли на тази 
нова тапицерия са създадени за онези водачи на Quattroporte, 
които желаят още по-високо ниво на ексклузивност.

GT

Три нови версии за уникална среща



12 13

Quattroporte GT

Quattroporte Modena 

Колекцията Trofeo

Макс. 
мощност

350К.С.

430К.С.

Ускорение

5.5сек.

5.0сек.

Разположение 
на двигател

V6

V6

Макс. въртящ 
момент

500Нм

580Нм

Макс. 
скорост

270км/ч

288км/ч

Задвижване

RWD

RWD

Намерете иконата, която ви описва.

Quattroporte Trofeo

Макс. 
мощност

430К.С.

580К.С.

Ускорение

4.8сек.

4.5сек.

Разположение 
на двигател

V6

V8

Макс. въртящ 
момент

580Нм

730Нм

Макс. 
скорост

288км/ч

326км/ч

Задвижване

AWD

RWD

Quattroporte Modena Q4 
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Quattroporte - Решетка

Quattroporte - Детайли на облегалките за глава

Quattroporte- Икона на италианската елегантност

350К.С.
М а к с . 

м о щ н о с т
У с к о р е н и е

5.5сек.
М а к с . 

с к о р о с т

270км/ч
Р а з п о л о ж е н и е 

н а  д в и га т е л

V6
З а д в и ж в а н е

RWD
М а к с .  в ъ р т я щ 

м о м е н т

500Нм

Технически характеристики на версия GT 

Научете за повече Quattroporte

Quattroporte предлага комбинация от вдъхновяваща мощ 
и бизнес интелигентност от най-висок клас. Така че, макар 
да се представя като готов за писта суперавтомобил, 
той е и забележително ефективен. Луксът, мащабът и 
пространството се срещат с феноменалните динамични 
възможности в Maserati Quattroporte - и всичко това 
е перфектно изразено от неговия величествен, но 
динамично наситен екстериор. С перфектно балансирано 
разпределение на теглото, стандартно окачване Skyhook, 
спирачки Brembo, Quattroporte съчетава феноменална 
динамика с абсолютен комфорт и безопасност.

Quattroporte - Странични въздуховоди и GT 
емблема

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/quattroporte
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Quattroporte Trofeo - Странични въздуховоди и 
емблема Trofeo

Quattroporte Trofeo - Детайли на облегалката за 
глава

Quattroporte Trofeo - Решетка

Quattroporte Trofeo-Изкуството на бързината

580К.С.
М а к с . 

м о щ н о с т
У с к о р е н и е

4.5сек.
М а к с . 

с к о р о с т

326км/ч
Р а з п о л о ж е н и е 

н а  д в и га т е л

V8
З а д в и ж в а н е

RWD
М а к с .  в ъ р т я щ 

м о м е н т

730Нм

Научете за повече Quattroporte Trofeo                

Най-бързият, най-добрият. Иконата на мощността Quattroporte издига 
луксозния Grand Touring до безпрецедентни нива на ефективност. 
За тези, които принадлежат на бързата лента на ексклузивността. 
 
Внушителен по своите пропорции, неподвластен на времето 
дизайн и отличаващ се с детайли, изработени със състезателно 
вдъхновение, върху елегантната си каросерия. Специфичните за 
Trofeo елементи, като високогланцовите въглеродни влакна отпред, 
отзад и на страничните въздуховоди, до тъмните изпускателни 
тръби на V8 през черните странични прагове, ви показват неговия 
свиреп дух отвътре. Quattroporte Trofeo е създаден за вашето най-
грандиозно представяне, достигайки максимална скорост от 326 
км/ч, като ви отвежда от 0 до 100 км/ч само за 4,5 секунди със 
своята изключителна мощност на V8 от 580 к.с.

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/quattroporte/trofeo
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Интериорът на Maserati Quattroporte е изключително 
привлекателно място. От една страна, това е 
осъзнаването и преживяването на огромната 
производителност. От друга страна, има старателно 
изработен комфорт, технологично удобство и 
несравним италиански стил.

Отличителна покана



24 25



26 27



28 29

Високомощен лукс
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Q4 интелигентна система за задвижване:
Интелигентната система за задвижване на всички колела на 
версията Q4 Quattroporte поддържа най-добрата и вдъхновяваща 
динамика, и комфорт - дори когато времето и пътните условия 
далеч не са идеални. Сложният алгоритъм, разработен от 
Maserati, непрекъснато следи динамичните фактори, като скорост 
на колелата, ъгъл на завиване и отклонение, и дори сцепление 
на колелата със стила на шофиране. Обработвайки всички тези 
данни, системата Q4 моментално създава специален профил на 
сцепление за всяко отделно колело. Това осигурява оптимална 
динамика за всяко състояние на пътя, по всяко време.

Вакуумно затваряне на вратите и безключово влизане:
Стандартната функция за безключово влизане ви позволява 
да отваряте вратите или багажника чрез дръжките, без да 
докосвате ключалката. Вратите със сигурно Soft Close, без 
усилие и безшумно се затварят, когато са леко открехнати, 
като повишават безопасността и комфорта на автомобила, 
особено за децата на задната седалка.

Сензор за качество на въздуха:
Quattroporte е оборудван с 
интелигентен сензор, съчетан 
със система за анализ на сигнала, 
която изчислява нивата на външно 
замърсяване и предотвратява 
навлизането на замърсен въздух 
и токсични газове в салона, като 
подобрява комфорта на всички в 
купето.
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Електрически шибидах:
Автомобилите Maserati могат да бъдат оборудвани с 
електрически шибидах от тонирано безопасно стъкло 
и сенник с ръчно управление. Той се управлява 
електрически и може да се накланя в задната част или 
да се отваря напълно; във втория случай той се прибира 
в покрива на автомобила и предната клапа се вдига 
автоматично, за да отклонява въздушния поток.

MIA (Maserati Интелигентен Асистент):
Базиран на операционната система Android 
Automotive OS, новото поколение MIA 
предлага иновативно и персонализирано 
потребителско изживяване. Безрамковият 
10.1” HD сензорен екран със съотношение 
16:10 носи нов графичен интерфейс, 
отличаващ се с елегантен дисплей с извит 
стъклен ръб.

Безкабелно зарядно:
Зареждайте смартфона си, като 
го поставите върху специалната 
зона. Новото безжично зарядно 
устройство предлага и възможност 
за показване на приложения 
и информация на екрана на 
инфотейнмънт системата.



34 35

ZF 8-степенна скорсотна кутия:
Усъвършенстваната 8-степенна автоматична трансмисия на ZF в Maserati Quattroporte поставя 
мощността на двигателя под вашия пълен контрол. Подобреният й дизайн осигурява прецизна 
смяна на предавките и оптимална работа. Благодарение на автоматично адаптиращия се 
софтуер, трансмисията променя начина на превключване на предавките в зависимост от стила 
на шофиране, за още по-пълноценно, индивидуално изживяване при шофиране. А когато 
става въпрос за дълги пътувания с висока скорост, последните две предавки - седма и осма, са 
специално калибрирани, за да намалят разхода на гориво и да повишат допълнително комфорта.

Сгъваеми задни седалки:
Трябва да съхранявате безопасно чантата за ски или сноуборд? 
Възможността за разделяне в съотношение 60/40 на задни седалки 
осигуряват гъвкавост при пренасяне на товари. Когато седалката от 
по-малката страна е напълно сгъната, ще имате непрекъснато почти 
плоско разширение на товарния под, за да поберете оборудване и 
предмети с големи размери.
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Само най-доброто:
Интериорът на Maserati Quattroporte е изключително привлекателен 
за сетивата. От една страна, това е осъзнаването и преживяването 
на огромната производителност. От друга страна, има старателно 
изработен комфорт, технологично удобство и безподобен италиански 
стил. Прецизните детайли, изработени от най-добрите кожи и коприна 
от Ermenegildo Zegna, и ръчно изработените украшения са проектирани 
така, че да отговорят и да надхвърлят  всички ваши изисквания.

Друг аспект на Maserati е изящната атмосфера в купето, която създава 
силна и отличителна визия. Две изключителни интериорни линии 
увеличават привлекателността и допълнително увеличават възможностите 
за персонализация. Първата е  високолгланцирана карбонова тапицерия: 
разработена, за да подчертае спортния характер на Maserati, тази 
тапицерия има гланцирано горно покритие, което представя текстуриран 
3D вид и придава допълнителна ексклузивност на салона. Втората е 
високогланцирана дъбова облицовка: тя е комбинация от три различни 
дървесни вида, наслоени и след това изработени от занаятчии в Италия.
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Вашето Maserati е свързано с вас
Овладейте същината на ефективността, комфорта и безопасността, за да 
превърнете всяко пътуване в уникално и вълнуващо преживяване. Интуитивна и 
неразривна връзка от приложението към автомобила, Maserati Connect ще свърже 
безпроблемно вашия автомобил с навиците и нуждите ви, оставяйки ви свободни 
да се наслаждавате на шофирането по най-добрия начин.

Дистанционни услуги:
Приложението Maserati Connect показва нивото на горивото, налягането 
в гумите, одометъра, ресурса на маслото и картата за състоянието на 
автомобила, включваща проверки на задвижването, спирачките и окачването, 
маслото и течностите, системите за безопасност и светлините.
Всяка информация се актуализира при последното използване на ключа.

Amazon Alexa:
Alexa може да ви помогне да слушате музика, да 
получавате указания, да провеждате обаждания, 
да проверявате календара, да възпроизвеждате 
аудиокниги, да управлявате интелигентния си 
дом от автомобила и др. само с гласа си - така 
че да можете да държите ръцете си на волана и 
очите си на пътя.

От вкъщи до автомобила:
Можете да използвате Maserati Connect 
за Alexa, както и за Google Assistant, за да 
взаимодействате с автомобила от дома. 
Услугата предоставя възможност да се 
провери състоянието на автомобила и да 
се изпрати дестинация до навигационната 
система на автомобила (Send & Go).
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Усъвършенствана система за подпомагане 
при шофирането (ADAS)
Quattroporte е оборудвано с широка гама от усъвършенствани системи за 
подпомагане на шофирането от ниво 2 - най-високото ниво на автономно 
шофиране, което е разрешено към момента. Това означава още по-голямо 
спокойствие при различни условия на движение.

Разпознаване на пътни знаци
Какво би станало, ако автомобилът ви можеше да ви 
предупреди за знака за ограничение на скоростта, който 
току-що сте подминали? Функцията за разпознаване на 
пътни знаци е полезна за следене на различни видове 
знаци: ограничения на скоростта, временни ограничения на 
скоростта и зони с ограничения за изпреварване.

Асистент при шофиране на магистрала (HAS)
Представяли ли сте си някога, че можете да комбинирате 
предимствата на адаптивния круиз контрол с асистента 
за спазване на лентата? Системата за подпомагане на 
движението на магистрала (HAS) е система за автономно 
управление от второ ниво, предназначена да ви помага 
да управлявате, ускорявате, спирате и да поддържате 
автомобила в неговата лента, особено когато се движите по 

магистрали или магистрали с ограничен достъп.

Асистент за придържане към лентата (LKA)
Искате да направите пътуването си по магистрали и 
шосета по-безопасно? Асистентът за придържане към 
лентата (LKA) е функция за безопасно шофиране, която 
има за цел да идентифицира маркировката на лентата и 
да инициира маневра за управление, за да предотврати 
неволно пресичане на лентата. Функция за безопасност 
на автомобила, на която определено трябва да обърнете 
внимание.

Система при напускане на лента
Благодарение на камерата в огледалото за обратно 
виждане, която следи пътната маркировка пред автомобила, 
системата за предупреждение при напускане на лентата 
помага на водача да запази автомобила в избраната лента 
по магистрали и главни пътища. Тя намалява отклонението 
от лентата и възможността за странични сблъсъци, като 
предупреждава, когато автомобилът пресече маркировката 
на лентата без подаване на сигнал. Активирането на мигача 
за завой отменя системата.

Асистент за следене на мъртва зона
Имате нужда от помощ, а ако имахте електронен поглед 
през рамо?
Активният асистент за мъртвата зона (ABSA) разпознава 
превозни средства, които навлизат в страничните и задните 
ви мъртви зони при смяна на лентата, изпреварване и 
паркиране. Това е функция за безопасност при шофиране, 
която ще ви помогне да се справите с една от най-големите 
опасности на пътя.

360° камера
Това осигурява ясен 360° изглед около автомобила, което 
помага при паркиране и откроява скрити препятствия. 
Изображенията се заснемат от две камери под огледалата 
за обратно виждане, както и от предни и задни камери, и се 
показват на основния екран.

Адаптивен круиз контрол със Stop & Go
Нуждаете се от по-голям комфорт при шофиране с 
повишена сигурност при шофиране по магистрали и шосета? 
Адаптивният круиз контрол (ACC) със Stop & Go регулира 
скоростта ви, за да поддържа предварително зададената 
дистанция от движещото се отпред превозно средство. Ще 
се чувствате по-сигурни от всякога, когато шофирате по 
магистрали и шосета при ограничен или умерен трафик.

Предупреждение за челен сблъсък Plus
Искате ли да се чувствате по-сигурни при шофиране в 
интензивен трафик? Независимо дали става въпрос за час 
пик, голямо събитие или задръстване, системата Forward 
Collision Warning Plus намалява риска от сблъсък отзад, за 
да предотврати или ограничи щетите по автомобила.

Функция за движение при заден ход
Това е приветствана функция, която издава предупредителен 
сигнал, когато невидим автомобил или елемент се 
приближава, отдясно или отляво, докато се движите на 
заден ход от мястото за паркиране.

Преден и заден сензор за паркиране и камера за заден 
ход
За да бъде подпомогнато маневрирането в тесни 
пространства, Quattroporte е оборудван със сензори за 
паркиране в предната и задната броня. В допълнение, като 
опция се предлага камера за задно виждане, монтирана 
в близост до ключалката на багажника, която показва на 
дисплея на Maserati изглед на това, което се намира зад 
автомобила.

Активен асистент при шофиране
Активният асистент за шофиране е разширение на асистента 
за шофиране по магистрала, въведен в MY18 гамата на 
Maserati. Тази нова система се поддържа при всяко добро 
състояние на пътя, без значение дали става дума за градски 
пътища от клас B, извънградски пътища или магистрали.
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Създайте свой собствен
Всяко Maserati е като произведение на изкуството, създадено с грижата 
и вниманието, които само човешката ръка може да осигури. Създайте свое 
собствено Maserati Quattroporte и го персонализирайте според нуждите си.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia
https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/shopping-tools/build-and-price
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Вашият Maserati е съобразен с вашата уникална индивидуалност.
Fuoriserie е отличителната програма за персонализация на Maserati, която ви 
позволява да създадете единствен по рода си автомобил Maserati, стилизиран от 
вас. Освободете смелостта си, задайте свои собствени правила.
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Направени по мярка Колекции
Три смели колекции, безкраен набор от възможности. Започнете от основната 
ценност, която ви движи - производителност, съвременен стил или иновация, и 
изследвайте безбройните комбинации, за да откриете Maserati, което най-добре 
представя истинския ви дух.

Посвещава се на любителите на вечния стил, на 
епохата на “Gentleman Racer” и на верните ценители 
на историята на Maserati. Колекцията Corse е 
вдъхновена от славното ни състезателно наследство.

C O R S E

Посвещава се на футуристите, любителите на технологиите 
и новите материали. Хората, които приемат и насърчават 
промяната енергично и с ентусиазъм. За хората, които 
знаят, че най-доброто тепърва предстои.

Посвещава се на динамичните 
личности, които говорят на езика 
“сега”. Колекцията Unica се ражда 
от нашата интерпретация на бързо 
променящите се тенденции в модата, 
изкуството и културата.

FUTURA

UNICA

Открийте повече за Fuoriserie

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/brand/fuoriserie
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Технически спецификации
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РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина
Ширина (със странични огледала)
Ширина (без странични огледала)
Височина (*)
Междуосие
Радиус на завой
Капацитет на багажно отделение
Капацитет на резервоара за гориво
Хомологирано тегло
Средно тегло

ДВИГАТЕЛ

Брой цилиндри и разположение
Обем
Диаметър на бутало
Ход на бутало
Степен на компресия
Макс. изходна мощност
Обороти на двигателя при макс. изходна мощност
Пиков въртящ момент
Обороти на двигателя при пиков въртящ момент

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Спирачен път (100 - 0 км/ч)
Разход на гориво (комбиниран цикъл)

CO₂ емисии (нисък цикъл)

Разход на гориво (нисък цикъл)

CO₂ емисии (среден цикъл)

Разход на гориво (среден цикъл)

CO₂ емисии (висок цикъл)

Разход на гориво (висок цикъл)

CO₂ емисии (изключително висок цикъл)

Разход на гориво (изключително висок цикъл)

Регламент

CO₂ емисии (комбиниран цикъл)

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

* Европейска пазарна версия

QUATTROPORTE TROFEO

5262 мм
2128 мм
1948 мм
1481 мм
3171 мм
11800 мм
530 л
80 л
2000 кг
2060 кг

V8
3799 куб. см.
86.5 мм
80.8 мм
9.44:1
580 к.с.
6750 об/мин
730 Нм
2250  - 5250 об/мин

326 км/ч
4.5 сек.
34 м
12.2  - 12.5 л/100 км

455  - 465 г/км

20.1  - 20.5 л/100 км

302  - 304 г/км

13.4  - 13.4 л/100 км

238  - 243 г/км

10.6  - 10.8 л/100 км

228  - 233 г/км

10.1  - 10.3 л/100 км

Euro 6D Final

276  - 282 г/км

Автоматична 8-степенна

QUATTROPORTE MODENAQUATTROPORTE GT 

5262 мм5262 мм
2128 мм2128 мм
1948 мм1948 мм
1481 мм1481 мм
3171 мм3171 мм
11800 мм11800 мм
530 л530 л
80 л80 л
1900 кг1900 кг
2000 кг2000 кг

V6 60°V6 60°
2979 куб. см.2979 куб. см.
86.5 мм86.5 мм
84.5 мм84.5 мм
9.7:19.7:1
316 кВ (430 к.с.)257 кВ (350 к.с.)
5750 об/мин5500 об/мин
580 Нм580 Нм
2250  - 4000 об/мин1750  - 4500 об/мин

288 км/ч270 км/ч
5.0 сек.5.5 сек.
35.5 м35.5 м
10.8  - 11.2 л/100 км11  - 12.1 л/100 км

405  - 413 г/км410  - 416 г/км

17.9  - 18.2 л/100 км18.1  - 18.3 л/100 км

253  - 268 г/км258  - 269 г/км

11.2  - 11.8 л/100 км11.4  - 11.9 л/100 км

209  - 216 г/км205  - 215 г/км

9.2  - 9.6 л/100 км9  - 9.5 л/100 км

210  - 219 г/км206  - 217 г/км

9.3  - 9.7 л/100 км9.1  - 9.6 л/100 км

Euro 6D FinalEuro 6D Final

244  - 254 г/км243  - 254 г/км

Автоматична 8-степеннаАвтоматична 8-степенна

QUATTROPORTE MODENA Q4

5262 мм
2128 мм
1948 мм
1481 мм
3171 мм
11800 мм
530 л
80 л
1980 кг
2065 кг

V6 60°
2979 куб. см.
86.5 мм
84.5 мм
9.7:1
316 кВ (430 к.с.)
5750 об/мин
580 Нм
2250  - 4000 об/мин

288 км/ч
4.8 сек.
35.5 м
11.2  - 11.6 л/100 км

412  - 419 г/км

18.2  - 18.5 л/100 км

261  - 274 г/км

11.5  - 12.1 л/100 км

217 - 227 г/км

9.6  - 10 л/100 км

 220  - 229 г/км

9.7  - 10.1 л/100 км

Euro 6D Final

253  - 263 г/км

Автоматична 8-степенна

Данните съответстват на тестове, проведени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, актуализиран към юли 2021 г. Проверете наличността на MY22 Maserati 
Connect във вашата страна.
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Свят на възможности
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Курсове за шофиране Master Maserati
Не може да има шофьор на Maserati, който да не се е чудил 
какво е да пришпорваш оборотомера до червено през всички 
предавки, да минаваш по състезателна линия през завоя 
и да изпитваш спирачните възможности на автомобила 
до краен предел. Master Maserati Driving Experience дава 
отговор на всички тези въпроси и още повече чрез серия 
от професионално водени курсове за тези, които желаят 
да открият потенциала на най-бързите модели Maserati в 
естествената им среда: състезателната писта. С представянето 
на сензационния суперавтомобил MC20 и мощните версии 
Trofeo на Ghibli и Levante, Master Maserati Driving Experience 
става още по-динамичен и вълнуващ. За пълна информация 
относно нашите шофьорски преживявания можете да 
посетите нашия уебсайт mastermaserati.com или да се 
свържете директно с нас на info@mastermaserati.it.

Финансови услуги
Закупуването на автомобил с помощта на финансов пакет 
Maserati ви дава възможност да изберете най-добрите 
условия на пазара и да ги пригодите към вашите нужди. 
Официалните дилъри на Maserati с удоволствие ще 
изпълняват ролята на ваши финансови консултанти, като 
предоставят професионални насоки за различните налични 
възможности за плащане и създадат пакет, съобразен с 
вашите изисквания.

Пътна помощ на Maserati
Програмата за помощ на Maserati предлага ексклузивен набор 
от услуги и предимства, които са безплатни за периода на 
гаранцията на автомобила. Центровете за асистенция, които 
са на разположение 24 часа в денонощието, могат да бъдат 
използвани при спешни ситуации. В тези ефикасни обекти 
любезни и висококвалифицирани специалисти ще осигурят 
най-доброто възможно решение на всеки проблем, посочен 
от клиента.

Програма за клиенти и тяхното здраве
В случай, че се разболеете сериозно по време на шофиране, 
просто се обадете в местния център за помощ на Maserati 
и той ще организира транспорт до домашния ви адрес със 
самолет, влак или линейка. Ако шофирате сами, може да бъде 
изпратен и член на семейството, който да се присъедини към 
вас. Ако пътувате със семейството си, ще бъде организиран 
техният транспорт до дома.
Останете на пътя, докато вашият автомобил се ремонтира - с 
нашите Full Credit Services услуги ще седнете зад волана на 
заместващ автомобил с включени и безплатни географски 
карти, вериги за сняг и детски столчета, за да можете да се 
съсредоточите върху удоволствието от пътуването.
    

Full Credit Services* услуги
Останете на пътя, докато вашият автомобил се ремонтира - с 
нашите Full Credit Services услуги ще седнете зад волана на 
заместващ автомобил с включени и безплатни географски 
карти, вериги за сняг и детски столчета, за да можете да се 
съсредоточите върху удоволствието от пътуването.

*За повече информация, моля, свържете се с вашия дилър 
или с отдела за обслужване на клиенти на Maserati на info@
maserati.com
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Светът на Тризъбеца
Обиколка на завода
Открийте сърцето на производството на новото MC20 в 
историческия завод на Maserati в Модена. Обиколката 
на фабриката с продължителност 1 ч. и 45 мин. започва с 
разглеждане на наследството на марката и представяне на 
моделната гама. Следват монтажната линия, лабораторията за 
двигатели, съоръженията за боядисване и официалният магазин. 
Обиколка на шоурума: предлага се 40-минутна обиколка на 
шоурума, включваща цялостно представяне на наследството и 
моделната гама. За повече информация: factorytour@maserati.
com

Издаване на автoмобил директно от завода
След кафе и напитки за добре дошли в шоурума можете да 
посетите историческия завод на Maserati, придружени от 
специализиран водач и фотограф. Сега е време за представянето 
на вашето ново Maserati! Преди да се сбогуваме с вас, се правят 
последните снимки.
Възпоменателният цифров фотоалбум се предава на клиента. 
Всички модели могат да бъдат доставени в завода в Модена. 
Поискайте доставка в завода при вашия официален дилър на 
Maserati.

Колекция Maserati
Колекцията Maserati от ексклузивни облекла за свободното 
време и маркови стоки е специално създадена за тези, които 
са запалени по всичко, свързано с Maserati. Артикулите от 
колекцията Maserati се предлагат от всички дилъри на Maserati 
и от магазина на Maserati в шоурума Modena в гр. Модена. 
Освен това те могат да бъдат закупени онлайн на адрес www.
maseratistore.com и доставени директно до дома ви.

Maserati Клуб
Присъединяването към ексклузивния клуб на Maserati означава 
споделяне на опит, преживявания и всички вълнуващи моменти 
с други собственици на Maserati - и покана за участие в специални 
автомобилни събития по целия свят. Шофьорите на автомобили 
от всяка епоха могат да се насладят на удоволствието да 
управляват своите модели Maserati в календара от събития, 
създадени специално за членовете на Maserati Club. Клубът 
осигурява връзката между миналото, настоящето и бъдещето 
на компанията.

Посетете www.maseraticlub.com за повече информация.

Оригинални аксесоари Maserati
Специално разработени, за да задоволят нуждите на нашите 
клиенти, оригиналните аксесоари Maserati са перфектна 
комбинация от дизайн, функционалност, комфорт и ефективност. 
Създадена в съответствие с най-високите стандарти за изработка 
на Maserati, гамата аксесоари за Quattroporte е разработена така, 
че да гарантира голяма практичност заедно с възможността 
да добавите своя личен и уникален щрих. Пригответе се да 
откриете всички възможности за персонализация в специалната 
брошура, на официалния уебсайт (www.maserati.com) или чрез 
официалната мрежа на Maserati.

Програма за клиенти
Шофирането на Maserati е преживяване за цял живот, 
независимо дали пътувате в делничен ден, или се отправяте 
на незабравимо пътешествие. Ето защо Maserati създаде 
специални клиентски програми, за да ви гарантира километри 
след километри максимална грижа и отлично представяне на 
вашето Quattroporte. Осигурете си допълнително спокойствие с 
някоя от нашите програми за поддръжка или удължена гаранция.
Открийте повече в специалната листовка, на официалния 
уебсайт (www.maserati.com) или чрез Официалната мрежа на 
Maserati.

Maserati Classiche 
Създадена за ентусиасти и собственици на ретро автомобили 
Maserati, Maserati Classiche е организация, посветена на онези, 
които искат да се докоснат до славното минало на марката. 
Maserati Classiche може да предостави на клиентите на Maserati 
услуга за историческа документация, отнасяща се до техните 
автомобили. По-конкретно на разположение са различни видове 
сертифицирани исторически документи, внимателно и прецизно 
проучени в историческия архив на Maserati.
Гамата на Maserati Classiche включва продукти, които отбелязват 
историята на компанията: картини на славни събития, дрехи, 
модели в мащаб и много, много други. Артикулите могат да 
бъдат намерени на www.maserati.com в раздела Maserati 
Classic. За повече информация относно услугата “Историческа 
документация” изпратете имейл на maserati.classiche@maserati.
com.
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NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH 
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТ НА MASERATI- info@maserati.com
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ПЪТНА ПОМОЩ:
00 800 62737284
В противен случай, моля, свържете се с нас 0039 02 44412899

EUROPE
Andorra 
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
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