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Wagens vernoemen naar de beroemdste winden ter wereld is een  
traditie van Maserati die we voortzetten met een nieuwe SUV met de  
naam van de krachtige noordoostenwind van de Middellandse 
Zee: Grecale. Kosmopolitisch en modern. Italiaans en tijdloos. Uit 
deze creatieve spanning ontstaat de gloednieuwe Grecale. De  
gebeeldhouwde lijnen laten zuivere, iconische design-elementen 
samensmelten met een gewaagde, futuristische look. Zuiver van vorm, 
niet ostentatief. Wat uitzonderlijk is, volgt geen trends.

Eerder stoer dan trendy

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Eindeloze mogelijkheden

De nieuwe Grecale maakt elke dag avontuurlijk met alles wat u van een 
Maserati SUV mag verwachten.

Een innovatieve weergave van de prestaties van Maserati. De Grecale 
beschikt enkel over onze allernieuwste motortechnologie. Naast de 300 
of 330 pk mild-hybride aandrijving is er de superkrachtige maar efficiënte 
530 pk sterke V6 Nettuno-motor.

V6 Engine - Grecale TrofeoL4 Engine - Grecale GT, Modena



8 9

Drie nieuwe trims voor een unieke beleving

De Trofeo-trim is bedoeld voor mensen die dol zijn op 
sport en  performance. Een cool ogende wagen met een 
onweerstaanbaar krachtige motor. Het zichtbaar gelaten 
carbonvezel heeft een bijna driedimensionale texture 
waarvan de tastbare look doet denken aan ruwe materie.

Trofeo

Modena

Als onderdeel van de nieuwe Grecale-serie werden drie exclusieve, nieuwe trims 
geïntroduceerd. Wat de stijl betreft, introduceren de nieuwe GT, Modena en Trofeo-
trims een nieuw Maserati-logo op de motorkap en een nieuwe, specifieke badge 
voor elke trim vlak boven de drie iconische luchtopeningen aan de zijkanten. Aan de 
achterkant is het traditionele logo met pijl vervangen door een nieuw Drietand-logo 
op de C-stijl, terwijl een nieuw Maserati script verschijnt op de koffer.

De GT-trim stelt Maserati voor aan kosmopolieten met een dynamische 
levensstijl, mensen die houden van materialen en textures die aan “thuis” 
herinneren telkens als ze lange afstanden afleggen.

GT

De Modena-trim is voor mensen met 
een sportievere levensstijl die voor 
hun passies meer tijd buitenshuis 
doorbrengen. Voor de Modena-trim heeft 
Maserati dynamische mensen op het oog 
die veel kilometers afleggen, reizen met 
hun wagen en altijd onderweg zijn.
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De Grecale Collection
Eén keuze, talrijke mogelijkheden om uit te blinken.

Grecale GT

300pk
5.6sec

0-100 km/u

5.3sec
0-100 km/u

3.8sec
0-100 km/u

L4 450Nm240km/u AWD

Grecale Modena

330pk L4 450Nm240km/u AWD

530pk V6 620Nm285km/u AWD

Grecale Trofeo

Max. 
vermogen

Accelerat ie Motoropstel l ing Max. 
koppel

Topsnelheid Grip

Grecale GT
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Luchtopeningen aan de zijkanten en GT Badge

Detail hoofdsteun

Maglia Milano

Grecale GT-Elke dag uitzonderlijk

300pk

M a x . 
v e r m o g e n

A c c e l e r a t i e

5.6sec
0-100 km/u

To p s n e l h e i d

240km/u

M o t o r o p s t e l l i n g

L4
G r i p

AWD
M a x .  k o p p e l

450Nm

De GT-trim, bekrachtigd met een mild hybrid viercilinder motor die 
tot 300pk levert, benadrukt op een elegante manier de originele 
charme en elegantie van Maserati. De exotische details van de 
Grecale GT uiten op een sierlijke manier de passie van Maserati voor 
luxueuze details en de onmiskenbare Italiaanse stijl. 
Innovatieve lasertechniek herinterpreteert de iconische Maglia Milano 
van juwelen en horloges. Standaard aluminium schakelpaddles 
benadrukken de sportieve ziel van de Grecale.

Meer informatie over de Grecale GT

https://www.maserati.com/be/nl/modellen/grecale
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Luchtopeningen aan de zijkanten en Modena Badge

Drietand-logo op C-stijl

Uitlaten

Grecale Modena-Elke dag uitzonderlijk

M a x . 
v e r m o g e n

To p s n e l h e i d M o t o r o p s t e l l i n g G r i p M a x .  k o p p e l

Een innovatieve expressie van de performance van Maserati. 

Voor de sportieve ziel die altijd in beweging is. Geïnspireerd 
door de Italiaanse architectuur, het interieur heeft een 
geborduurd grafisch motief, gecombineerd met een zeldzame 
grijze houtsoort met openporige afwerking die de tactiele 
ervaring benadrukt.
De carrosserie is voorzien van 20” lichtmetalen velgen 
(optioneel 21”), logo’s met een hoogglans zwarte afwerking, 
frontsplitter, grille, zonneschermen, inzetstukken op de 
sideskirts en donkere uitlaten.

Meer informatie over de Grecale

330pk
5.3sec

0-100 km/u
240km/u L4 AWD 450Nm

A c c e l e r a t i e

https://www.maserati.com/be/nl/modellen/grecale
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Luchtopeningen aan de zijkanten en Trofeo Badge

Detail hoofdsteun

Carbonvezel

Grecale Trofeo-Snelheid als Kunst

Bijzonder rijden, elke dag weer, altijd. De lichtgewicht constructie 
garandeert samen met high-performance motoren een 
hartslagversnellende rijsensatie. De cardanas van koolstofvezel en 
het uitgebreide gebruik van materialen als aluminium dragen bij aan 
een toonaangevende vermogen-gewichtsverhouding, acceleratie 
en snelheid. 
Zichtbaar gelaten driedimensionaal carbonvezel en geperforeerd 
leer gecombineerd met visgraatmotieven versterken het  
dynamische karakter van de wagen.

Meer informatie over de Grecale Trofeo

M a x . 
v e r m o g e n

To p s n e l h e i d M o t o r o p s t e l l i n g G r i p M a x .  k o p p e l

530pk
3.8sec

0-100 km/u
285km/u V6 AWD 620Nm

A c c e l e r a t i e

https://www.maserati.com/be/nl/modellen/grecale
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Folgore: Maserati’s elektrificatie
De 100% elektrische energie die de Drietand de toekomst in stuurt.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Een speciale uitnodiging

De Grecale omhelst een nieuw idee van luxe, gebaseerd 
op traditie, innovatie en een concrete visie. Elk detail heeft 
een bedoeling. Elke functie drukt gevoel uit, tot in de 
kleinste details.

De pure esthetica wordt voortgezet in het interieur waar 
digitaal minimalisme samensmelt met handgemaakte 
details. Dit is waar ons verleden, onze geboortestreek 
en ons kleermakersvakmanschap opnieuw worden 
geïnterpreteerd met de innovatieve inzet van kleuren, 
textures, materialen en afwerkingen.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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High-Powered Luxe Grecale TrofeoGrecale Modena
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En achterop:
De boemerangvormige achterlichten - geïnspireerd op die van de 
Giugiaro 3200 GT - sluiten naadloos aan op de strakke lijnen van 
de Grecale. Op het onderste, meer technische deel geven de nieuw 
ontworpen uitlaatpijpen vorm aan de grommende Maserati-sound.

Een gedurfde blik vooruit:
Led-technologie met een designsignatuur die is afgeleid van de 
MC20, de supersportwagen van Maserati. De koplampen van de 
Grecale passen perfect bij zijn meer verticale carrosserievorm.

Onderscheidende merktekens:      
De drievoudige zijdelingse 
ventilatieopeningen zijn sinds 1947 
een essentieel onderdeel van de 
ontwerpen van Maserati geweest. 
Op de Grecale zijn ze aanwezig op 
de volgende uitrustingsniveaus: 
GT, Modena of Trofeo.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Luchtvering:
Van blok op de weg tot off-roadrijden. De luchtvering 
- standaard voor de Trofeo en optioneel voor de 
overige versies - kan afhankelijk van uw stemming 
en behoeften worden gekalibreerd op basis van zes 
niveaus. Wanneer de auto geparkeerd is, maakt de 
gewijzigde hoogte het in- en uitstappen eenvoudiger.

Ga uw eigen weg:
Wat is uw stemming vandaag? Wat bent u van plan? Van 
COMFORT tot GT, van SPORT tot OFF-ROAD: selecteer de 
gewenste rijstand en gaan! Als u een Trofeo bezit en op zoek 
bent naar maximale prestaties, selecteer dan de CORSA-
rijstand met Launch Control:  bellissimo.

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Met de personaliseerbare Maserati Intelligent 
Assistant (MIA) met Android Automotive OS 
worden talrijke bedieningen beschikbaar op 
het grote 12.3’’ scherm: navigeren, media, 
rijmodussen, voertuiginstellingen, Apps en 
andere. Alles binnen vingerbereik.

Comfort Display:
Met het 8,8” Comfort Display bedient u bijna alle 
functies van de Grecale en regelt u de lichten, 
de ventilatie en verwarming van stoelen, de airco 
en de omgevingsverlichting. De bediening via 
gebaren van het 8,8” Comfort Display verhoogt 
de veiligheid in de wagen omdat de bestuurder 
zich op de weg kan concentreren en niet hoeft 
te zoeken naar klimaatinstellingen op het display.

Instrumentenpaneel:
Het 12.3’’ TFT Digitale Instrumentenpaneel 
is bedoeld om volledige zichtbaarheid 
te garanderen in alle omstandigheden 
en voor alle bestuurders. Er zijn vier 
configuraties beschikbaar: Classic, 
Evolved, Relaxed en Corsa (alleen voor de 
Trofeo).

Tijd voor de toekomst:
Een klassiek frame met moderne technologie. 
Een kenmerkend detail dat aan vernieuwing 
toe was. De iconische mechanische klok is nu 
een digitale smartwatch met een stijl die zich 
aanpast aan uw eigen smaak. Deze klok wijst 
niet alleen de tijd aan, maar wordt een wagen-
bestuurder-interface met stembediening.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Alles helder hierboven:
Het schuifdak van de Grecale in getint 
veiligheidsglas – standaard voor de Trofeo-versie 
- wordt elektrisch bediend en kent de standen 
‘open’, ‘ventilatie’ of ‘gesloten’. De interactie 
tussen het licht en het materiaal is perfect.

Vorm is functie:
Het centrale paneel zonder knoppen en versnellingspook 
biedt ruimte aan de royale armsteun, twee grote 
bekerhouders, een ruim opbergvak met dubbele 
vlinderdeurtjes en een oplaadcompartiment voor de 
smartphone.

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Neem plaats:
Het interieur van de Grecale is een samensmelting 
van functionaliteit en luxe. Het is geïnspireerd op het 
concept van een strak, modern en emoties oproepend 
design met ruimte voor nieuwe technologie.

Sfeerverlichting:
Zacht diffuus licht met drie intensiteitsniveaus zorgt voor een 
verfijnd, behaaglijk woonkamereffect. In de Sport-modus wordt 
het licht rood en in de Corsa-stand geel (enkel Trofeo-versie).

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Ruimte, ruimte, ruimte:
Uw comfort is onze obsessie. De gloednieuwe 
Grecale SUV biedt eersteklas zitruimte met 
een groter volume dankzij een gestroomlijnd, 
functioneel ontwerp.

Sonus Faber Audiosysteem: 
Het motorgeluid van de Grecale vraagt erom 
met het beste audiosysteem gecombineerd 
te worden. De samenwerking met Sonus 
Faber, de Italiaanse ambachtelijke 
audiospecialist, zorgt in de Grecale voor een 
adembenemende luisterervaring.

De stem van Sonus Faber:
De buitengewone geluidsbalans in de 
passagiersruimte wordt bereikt door middel van 
natuurlijke materialen, een exclusief ontwerp 
van de speakers en maatwerkoplossingen voor 
de subwoofertechnologie. Als gevolg van de 
uitstekende isolatie tegen geluiden van buitenaf 
biedt de Grecale een perfect podium voor een 
allround muziekbeleving.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Verbonden met uw dagelijkse leven
Geniet van de luxe om altijd en overal alles onder controle te hebben, door middel van 
uw smartphone, smartwatch of virtuele assistent. Maserati Connect: een naadloos 
aansluitende, slimme en digitale dagelijkse ervaring, in en rondom uw Grecale.

Verbonden zorg:
Maserati Connect staat tot uw beschikking, houdt u op 
de hoogte van de gezondheidsstatus van uw Maserati 
en herinnert u zelfs aan de volgende onderhoudsbeurt. In 
noodgevallen wordt speciale bijstand geboden wanneer 
u gedurende de reis of in geval van diefstal van de auto 
hulp behoeft.

Slim, verbonden:
Uw Maserati als onderdeel van uw slimme 
ecosysteem. Vraag Alexa of Google Assistant naar 
de status van uw auto, of om een bestemming naar 
uw navigatiesysteem te sturen, dat altijd up-to-date 
is. Zittend op de bank met uw auto communiceren is 
zo eenvoudig! 
Met Alexa in uw auto kunt u vragen muziek af te spelen, 
naar het nieuws te luisteren, het weer te controleren, 
smarthome-apparaten te bedienen en nog veel meer.

Wifi en Navigatie:
Geniet van de 12,3” Head Unit terwijl u 
navigeert met de recentste kaarten en realtime 
verkeersinformatie, en updates ontvangt 
over het weer en over de beschikbaarheid 
van parkeergelegenheid op de plaats van 
bestemming, die gemakkelijk gevonden 
kan worden met Street View. Activeer de 
ingebouwde wifi-hotspot en navigeer en 
stream op maximaal 8 apparaten.

Grecale Trofeo
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Highway Assist System (HAS)
De Grecale werkt met een uitgebreid aantal Advanced Driving 
Assistance Systems van niveau 2, het hoogste niveau van geavanceerde 
rijhulpsystemen beschikbaar op de markt.

Grecale Trofeo

Cruise Control
Met de Cruise Control kan de bestuurder een gewenste 
vaste snelheid aanhouden.

Adaptive Cruise Control
Naast de standaard Cruise Control is adaptieve 
snelheidsregeling beschikbaar als optie. Adaptive 
Cruise Control past de voertuigsnelheid automatisch 
aan om op een gekozen veilige afstand van de voorop 
rijdende voertuigen te blijven. De beschikbare maximum 
snelheid is 210 km/u.

Parkeerassistent met actieve achterrem
De Grecale is standaard uitgerust met parkeersensoren 
voor- en achteraan. Naast assistentie leveren tijdens het 
parkeren, wordt het voertuig automatisch geremd om 
schade aan de bumper tijdens parkeren te voorkomen.

Achteruitrijcamera met dynamische rasterlijnen
De Grecale heeft standaard een achteruitrijcamera met 
dynamische rasterlijnen. Dit systeem helpt de bestuurder 
tijdens het parkeren en moeilijke manoeuvres. Samen 
met de parkeersensoren achteraan waarschuwt het de 
bestuurder zowel visueel als akoestisch voor mogelijke 
voorwerpen of hindernissen.

Surround View Camera
Met de omgevingscamera die als optie wordt 
aangeboden, krijgt de bestuurder een excellent zicht aan 
elke zijkant dankzij op specifieke punten van de wagen 
gemonteerde camera’s en sensoren.

Actief rijstrokenbeheer
Dit optionele systeem corrigeert stuurbewegingen om 
de bestuurder te helpen om aanrijdingen met een ander 
voertuig te voorkomen en zorgt dus voor minder stress 
in het verkeer.

Verkeersbordenherkenning
Dit optionele systeem bestaat uit een camera vooraan 
die snelheidslimieten en bijbehorende verkeersborden 
herkent en de bestuurder waarschuwt.

Vermoeidheidsherkenning
Deze optie waakt over eventuele slaperigheid van 
wie achter het stuur zit. Als het systeem tekenen van 
vermoeidheid herkent, wordt de bestuurder aangemaand 
om te rusten.

Intersection Collision Assist
Deze als optie aangeboden functie herkent risico’s 
op aanrijdingen bij kruisend verkeer. Het systeem 
waarschuwt de bestuurder voor het risico en beperkt het 
ook met noodremmen als dit nodig blijkt.

Intelligent Speed Assist 
Met Intelligent Speed Assist (Snelheidsbeperking en 
TSR) stelt de bestuurder een maximum snelheid in die 
ook is afgestemd op verkeersbordenherkenning.
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Geautomatiseerd noodremmen met herkenning van 
voetgangers en fietsers
Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor mogelijke 
aanrijding vooraan en spoort hem hoorbaar en zichtbaar 
aan tot actie. Het kan ook de remmen triggeren voor 
minder zware gevolgen van de aanrijding of om aanrijden 
volledig te voorkomen. 

Dodehoekassistent en Rear Cross Path (RCP)
De Grecale biedt passieve dodehoekdetectie en Rear 
Cross Path als opties. De dodehoekassistent bewaakt 
de detectiezones aan beide zijkanten en waarschuwt 
de bestuurder als er een voertuig in de dode hoek komt. 
Rear Cross Path is bedoeld om bestuurders te helpen als 
ze achteruit een parkeerplaats verlaten en onvoldoende 
zicht hebben op voertuigen die daarbij hun pad kunnen 
kruisen.

Active Driving Assist
De Actieve rijassistent (ADA) is een uitbreiding van 
de Maserati Highway Assist. In tegenstelling met de 
snelwegassistent (Highway Assist) die alleen werkt op 
snelwegen met beperkte toegang, werkt dit systeem op 
elke weg. De bestuurder moet vanzelfsprekend zijn/haar 
aandacht bij het verkeer en de omstandigheden houden 
omdat hij/zij als bestuurder wettelijk aansprakelijk is op de 
weg en altijd klaar moet staan om de volledige controle 
over de wagen te hernemen zodra dit nodig is.

Virtual Wall
De Virtual Wall (virtuele muur) is bedoeld om de bestuurder 
te helpen tijdens het parkeren. Deze functie toont het door 
de parkeersensoren herkende obstakel als gekleurde, 
transparante virtuele blokken.

Grecale GT
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Personalisatie
Elke Maserati is net zoals elk kunstwerk gemaakt met de zorg en aandacht die alleen 
menselijke handen kunnen garanderen. Stel uw eigen Maserati Grecale samen 
volgens uw eigen behoeften.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/be/nl
https://www.maserati.com/be/nl/shopping-tools/configurator
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Uw Maserati is op maat gemaakt van uw unieke persoonlijkheid. Fuoriserie is het 
bijzondere personaliseringsprogramma van Maserati waarmee u unieke, op uw eigen 
stijl gebaseerde Maserati’s creëert. Laat zien wie u bent, stel uw eigen regels op.
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Maatwerk Collecties
Twee gedurfde collecties, een oneindig aantal mogelijkheden. Begin met een kernwaarde 
die uw drijfveer vormt; performance, een eigentijdse stijl of innovatie, en ontdek een 
veelvoud van combinaties om de Maserati te vinden die uw eigenheid optimaal uitdrukt.

Speciaal voor liefhebbers van een tijdloze stijl, het tijdperk
van de ‘gentleman racer’ en echte kenners van het merk
Maserati. De Corse Collectie is geïnspireerd op ons
glorierijke racing-verleden.

C O R S E

Speciaal voor de futuristen, liefhebbers van technologie 
en nieuwe materialen, en mensen die verandering 
enthousiast en vol energie verwelkomen en aanmoedigen. 
Voor wie weet dat het beste nog moet komen.

FUTURA

Meer informatie over de Fuoriserie

https://www.maserati.com/be/nl/onderneming/fuoriserie
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Technische specificaties Grecale Trofeo
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Max. koppel

Motortoerental bij max. koppel

PERFORMANCE

Topsnelheid

Acceleratie (0 - 100 km/u)

Remafstand (100 - 0 km/u)

Brandstofverbruik (Gecombineerde cyclus)

CO
2
-emissies (Lagesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Lagesnelheidsfase)

CO
2
-emissies (Middelhogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Middelhogesnelheidsfase)

CO
2
-emissies (Hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Hogesnelheidsfase)

CO
2
-emissies (Extra-hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Extra-hogesnelheidsfase)

Verordening

CO
2
-emissies (Gecombineerde cyclus)

TRANSMISSIE

Transmissie

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Lengte

Breedte (inclusief buitenspiegels)

Breedte (exclusief buitenspiegels)

Hoogte

Wielbasis

Brandstoftankinhoud 64 l 64 l 64 l

Draaicirkel 12,4 m 12,4 m 12,4 m

Gehomologeerd gewicht 1.870 kg 1.895 kg 2.027 kg

Bagageruimte 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Aantal cilinders en opstelling

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Compressieverhouding

Max. vermogen

Motortoerental bij max. vermogen

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4.846 mm 4.847 mm 4.859 mm

2.163 mm 2.163 mm 2.163 mm

1.948 mm 1.979 mm 1.979 mm

1.670 mm 1.667 mm 1.659 mm

2.901 mm 2.901 mm 2.901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°

1.995 cc 1.995 cc 3.000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9,5:1 9,5:1 11:1

300 pk 330 pk 530 pk

5.750 tpm 5.750 tpm 6.500 tpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2.000 - 4.000 tpm 2.000 - 5.000 tpm 3.000 - 5.500 tpm

240 km/u 240 km/u 285 km/u

5,6 s 5,3 s 3,8 s

<40 m <40 m <40 m

Euro 6D Final Euro 6D Final Euro 6D Final

194 - 208 g/km 196 - 209 g/km 263 g/km

8,6 - 9,2 l/100 km 8,7 - 9,2 l/100 km 11,6 l/100 km

190 - 199 g/km 191 - 204 g/km 233 g/km

8,4 - 8,8 l/100 km 8,4 - 9 l/100 km 10,3 l/100 km

297 - 300 g/km 297 - 300 g/km 394 g/km

13,1 - 13,2 l/100 km 13,1 - 13,2 l/100 km 17,4 l/100 km

167 - 177 g/km 168 - 180 g/km 211 g/km

7,4 - 7,8 l/100 km 7,4 - 8 l/100 km 9,3 l/100 km

198 - 208 g/km 199 - 210 g/km 254 g/km

8,7 - 9,2 l/100 km 8,8 - 9,3 l/100 km 11,2 l/100 km

Automaat, 8 versnellingen Automaat, 8 versnellingen Automaat, 8 versnellingen

Deze gegevens verwijzen naar tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2017/1151, bijgewerkt in juli 2021. 
Controleer of MY22 Maserati Connect beschikbaar is in uw land.

Grecale GT
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Een wereld aan mogelijkheden
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Master Maserati rijtrainingen
Er is geen enkele Maserati-bestuurder ter wereld die zich niet 
minstens één keer heeft afgevraagd hoe het is om door te schakelen 
en op te trekken tot in de rode zone van de toerenteller, een bocht 
precies op de racelijn te nemen en het uiterste uit de remmen te 
halen. De Master Maserati Driving Experience beantwoordt deze en 
andere vragen met een reeks professioneel begeleide cursussen 
voor wie het prestatiepotentieel van de snelste modellen van 
Maserati in hun natuurlijke omgeving wil ontdekken: het circuit. 
Dankzij de lancering van de sensationele MC20 supersportwagen 
en de krachtige Trofeo-versies van de Ghibli en Levante zijn de 
Master Maserati rijtrainingen nog dynamischer en spannender 
geworden. 
Bezoek voor meer details over deze rijbelevenis onze website 
mastermaserati.com of neem contact met ons op via  
info@mastermaserati.it.

Financiering
Met één van de financieringspakketten van Maserati kunt u uw 
auto aanschaffen op basis van de beste marktvoorwaarden, om 
die vervolgens op uw persoonlijke behoeften af te stemmen. 
Onze officiële Maserati-dealers staan klaar om u als financiële 
consulenten bij te staan met professioneel advies over de 
verschillende betaalopties om een op uw situatie afgestemd 
pakket samen te stellen.

Road Assistance programma
Het Maserati Assistance Program biedt gedurende de
garantieperiode van uw auto gratis een exclusieve reeks services 
en voordelen. U kunt onze Assistance Centers in noodsituaties 
24 uur per dag bellen. De bijzonder efficiënte, hoffelijke en uiterst 

ervaren professionals van deze centra organiseren de best 
mogelijke oplossing voor elk probleem.

Full Credit Services*
Zet uw reis voort terwijl uw wagen wordt gerepareerd. Met onze 
Full Credit Services zit u kosteloos achter het stuur van een 
vervangende wagen met Geo-maps, sneeuwkettingen en een 
kinderstoeltje zodat u kunt focussen op uw reis.

*Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of met de 
Klantenservice van Maserati op info@maserati.com.
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De wereld van de Drietand

Een rondleiding in de Maserati-fabriek
Ontdek het productiehart van alle nieuwe MC20’s in de historische 
fabriek van Maserati in Modena. De rondleiding duurt 1 uur en 45 
minuten, voorziet een overzicht van de merkgeschiedenis, een 
presentatie van de modellen en een bezoek aan de assemblagelijn, 
het motoratelier, de lakafdeling en de officiële Store. 
Showroom Tour: er is ook een rondleiding van 40 minuten in 
de Showroom beschikbaar, met de merkgeschiedenis en een 
presentatie van de modellen. Zie voor meer informatie: factorytour@
maserati.com

Fabriekslevering
Na een kop koffie en drankje in de Showroom kunt u samen met 
een gespecialiseerde gids en een fotograaf de historische fabriek 
van Maserati bezoeken. En dan is het tijd om uw nieuwe Maserati 
te onthullen! Voordat wij u vaarwel zeggen, worden de laatste 
foto’s genomen. Het digitale fotoalbum ter herinnering wordt naar 
de klant gestuurd. Alle modellen kunnen in de fabriek van Modena 
worden geleverd. Vraag uw officiële Maserati-dealer om een 
fabrieksaflevering.

Maserati Collectie
De Maserati Collectie van exclusieve vrijetijdskleding en 
merkartikelen is speciaal samengesteld voor wie een passie 
heeft voor alles wat Maserati is. U vindt de items van de Maserati 
Collectie bij alle Maseratidealers en in de Maserati Store in de 
showroom in Modena. U kunt ze ook online kopen via www.
maseratistore.com met rechtstreekse bezorging thuis.

Maserati Club
Op dit ogenblik telt de wereld meer dan 30 Maserati Clubs 

met meer dan 3.000 leden. Lid zijn van de exclusieve Maserati 
Club betekent ideeën, ervaringen en enthousiasme delen met 
andere Maserati-eigenaars, en uitgenodigd worden op speciale 
autoevenementen. Bestuurders van wagens uit elke tijdperiode 
kunnen genieten van ritten in hun Maserati-modellen met een 
programma van speciaal voor de Clubleden georganiseerde 
nationale en internationale evenementen, zoals de Global 
Gathering, of de Maserati International Rally. Surf naar maserati.
com voor alle contactgegevens van uw plaatselijke Maserati Club.

Maserati Genuine Accessories
Speciaal ontworpen om aan de behoeften van onze klanten 
te voldoen. De Maserati Genuine Accessories zijn een perfecte 
combinatie van design, functionaliteit, comfort en performance. 
De accessoires voor de Grecale voldoen aan de hoogste eisen 
die Maserati aan vakmanschap stelt en zijn ontworpen om uiterst 
praktisch te zijn en tegelijkertijd de mogelijkheid te scheppen om 
een unieke en persoonlijke touch toe te voegen. Bereid u voor 
om al onze personaliseringsopties te ontdekken in de speciale 
brochure, op de officiële  website maserati.com of via het Official 
Maserati Network.

Klantprogramma’s
Met een Maserati rijden, is de ervaring van uw leven, ongeacht 
of u er elke dag mee naar kantoor rijdt of er een onvergetelijke 
reis mee maakt. Daarom heeft Maserati klantprogramma’s 
samengesteld die u kilometer na kilometer de beste zorg voor en 
een uitmuntende performance van uw Grecale garanderen. Gun 
uzelf extra gemoedsrust met onze klantprogramma’s. Ontdek meer 
op de officiële website website maserati.com of via het Official 
Maserati Network.
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Archivio Storico 
Het Historisch archief - Archivio Storico - is gewijd aan de 
liefhebbers en eigenaars van vintage Maserati’s en aan wie 
het glorierijke verleden van het merk belangrijk vindt. Ons 
Archivio Storico kan klanten historische documenten van hun 
wagens bezorgen, met name diverse gecertificeerde historische 
documenten die met zorg en precisie zijn samengesteld aan de 
hand van het Historisch Archief van Maserati. Voor meer informatie 
over de diensten die het Historisch Archief aanbiedt, schrijft u naar 
archivio.storico@maserati.com.

Maserati Classiche
Op de startlijn van een nieuw tijdperk brengt Maserati hulde aan haar 
verleden met een nieuw programma dat opgebouwd is rond haar 
kostbaarste bezit: Onze geschiedenis. De nieuwe afdeling Maserati 
Classiche is speciaal opgericht voor eigenaars van klassieke 
wagens van Maserati. Maserati Classiche biedt haar klanten diverse 
speciale diensten aan, zoals Echtheidscertificaten, onvindbare 
componenten en ondersteuning voor restauratiewerkzaamheden. 
Voor meer informatie over het programma Maserati Classiche 
schrijft u naar maserati.classiche@maserati.com.



66 67

Grecale Trofeo

De illustraties en teksten in deze catalogus stoelen op de informatie die 
beschikbaar is op het ogenblik van de opstelling. Sommige modellen, 
elementen en accessoires kunnen ontbreken of pas beschikbaar 
worden na de lancering van de wagen op de markt of in het Fuoriserie-
programma. Maserati behoudt zich het recht voor op elk ogenblik kleuren, 
tekeningen en technische elementen te wijzigen zonder waarschuwing 
vooraf. Officiële dealers van Maserati staan ter beschikking voor meer 
details en nieuws hierover. Blijf op de hoogte op maserati.com
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MASERATI CONTACT CENTRE - info@maserati.com
CUSTOMER SERVICES & ROAD SIDE ASSISTANCE:
00 800 62737284
Otherwise, please contact 0039 02 44412899

NORTH AMERICA
USA
Canada

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

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

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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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/international/en/models/ghibli
https://www.maserati.com/be/nl/modellen/grecale
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