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Dávat  jména vozům podle nejznámějších světových větrů patří k tradici 
značky Maserati. Stalo se tak i u nového SUV pojmenovaného po 
prudkém středozemském severovýchodním větru: Grecale. Kosmopolitní 
a moderní. Italský a nadčasový. Z tohoto tvůrčího vzepětí se vzešlo zcela 
nové Grecale. Základní ikonické designové prvky se jeho vytesanými 
liniemi slévají do odvážného futuristického vzhledu. Čisté tvary, bez 
okázalosti. Výjimečnost nikdy nesleduje trendy.

Nade všemi trendy

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Nekonečné možnosti

Nové Grecale je poháněnp duchem každodenního dobrodružství se vším, 
co byste od SUV Maserati očekávali.

Inovativní ztělesnění výkonu Maserati. Grecale přijíždí s nejaktuálnějšími 
motorickými schopnostmi.  Kromě Mild Hybridu o výkonu 300 nebo 330 
HP přichází super výkonný, velmi zdatný motor V6 Nettuno s výkonem 
530 HP.

Motor V6 - Grecale TrofeoMotor L4 - Grecale GT, Modena
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Tři nové výbavy pro jedinečné zážitky

Výbava Trofeo je určená pro řidiče adorující sport a 
vysoké výkony. Skvělý vzhled ve spojení s motorem 
neodolatelné síly. Pohledové uhlíkové vlákno dostalo 
texturu přecházející do 3D struktury, která evokuje vzhled 
hrubého neopracovaného karbonového vlákna.

Trofeo

Modena

V rámci nové řady Grecale byly představené tři exkluzivní nové výbavy. Z hlediska  
stylu přinesly výbavy GT, Modena a Trofeo, nové logo Maserati na kapotě i 
pro každou verzi výbavy nový jedinečný znak umístěný nad třemi ikonickými  
postranními větracími otvory. Tradiční logo „saetta“ bylo nahrazeno novým logem 
trojzubce na sloupku za zadními dveřmi a na zadním výklopném víku se objevil  
nový nápis „Maserati“.

Maserati s výbavou GT bylo inspirováno zamyšlením nad kosmopolitními 
znaky dynamického životního stylu zapracovanými do materiálů a textur, 
jež budou evokovat pocit domova i při cestování do daleka.

GT

Výbava Modena je určená pro vyznavače 
sportovnějšího životního stylu, kteří tráví více 
času venku svými oblíbenými aktivitami. U 
výbavy Modena má značka na mysli vysoce 
dynamické uživatele, kteří používají svůj vůz 
hlavně pro cestování, mají už najeto mnoho 
kilometrů a jsou prostě neustále v pohybu.
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Kolekce Grecale
Jedna volba, mnoho možností, jak se odlišit.

Grecale GT

300HP
5.6s

0-100 km/h

5.3s
0-100 km/h

3.8s
0-100 km/h

L4 450Nm240km/h AWD

Grecale Modena

330HP L4 450Nm240km/h AWD

530HP V6 620Nm285km/h AWD

Grecale Trofeo

Nejvyšší 
výkon

Akcelerace Konfigurace 
motoru

Max.  točivý 
moment

Nejvyšší 
rychlost

Pohon

Grecale GT
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Boční větrací otvory a znak GT

Detail hlavové opěrky

Maglia Milano

Grecale GT-Výjimečný každý den

300HP

N e j v y š š í 
v ý k o n

A k c e l e r a c e

5.6s
0-100 km/h

N e j v y š š í  
r y c h l o s t

240km/h

K o n f i g u r a c e 
m o t o r u

L4
P o h o n

AWD
M a x .  t o č i v ý 

m o m e n t

450Nm

Verze GT poháněná čtyřválcovým mild hybridním motorem 
schopným dodat 300 HP zvýrazňuje elegantně originální kouzlo a 
eleganci Maserati. Exotické detaily Grecale GT vyjadřují s půvabem 
zaujetí značky pro luxusní detaily a příznačný italský styl. Inovativní 
laserové zpracování znovu interpretuje ikonickou pleteninu Maglia 
Milano převzatou z jemných šperků a hodinářství. Sportovního ducha 
modelu Grecale zdůrazňují standardní hliníková řadicí pádla.

Zjistěte více o Grecale GT

https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale
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Boční větrací otvory a znak Modena

Znak trojzubce na sloupku za zadními dveřmi

Výfuk

Grecale Modena-Každý den výjimečný

N e j v y š š í 
v ý k o n

N e j v y š š í  
r y c h l o s t

K o n f i g u r a c e 
m o t o r u

P o h o n M a x .  t o č i v ý 
m o m e n t

Inovativní ztělesnění výkonu Maserati.

Pro sportovního ducha, který je neustále v pohybu. Interiéry 
inspirované italskou architekturou jsou zdobené vyšívanými 
grafickými motivy v kombinaci se vzácným dřevem v šedé 
barvě s povrchem s otevřenými póry, který umocňuje hmatový 
zážitek. Karoserie se vyznačuje 20” litými koly (volitelně 21”), 
logy s lesklým černým povrchem, předním splitterem, mřížkou 
chladiče, zastíněním oken a výplněmi na bočních lemech a 
tmavými výfuky.

Zjistěte více o Grecale

330HP
5.3s 

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

A k c e l e r a c e

https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale
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Boční větrací otvory a znak Trofeo

Detail hlavové opěrky

Karbonové vlákno

Grecale Trofeo-Umění rychlosti

Jedinečná jízda, každý den, kdykoli... Lehká konstrukce v kombinaci 
s vysoce výkonnými motory umožňuje jízdu zrychlující tep. Hnací 
hřídel z karbonových vláken a rozsáhlé použití takových materiálů, 
jako je hliník, přispívají k prvotřídnímu poměru výkonu k hmotnosti, 
zrychlení a rychlosti. Dynamiku vozu umocňují například pohledová 
trojrozměrná karbonová vlákna i perforovaná kůže s motivy šipky.

Zjistěte více o Grecale Trofeo

N e j v y š š í 
v ý k o n

N e j v y š š í 
r y c h l o s t

K o n f i g u r a c e 
m o t o r u

P o h o n M a x .  t o č i v ý 
m o m e n t

530HP
3.8s

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

A k c e l e r a c e

https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale
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Folgore: elektrifikace na způsob Maserati
100% elektrická energie, která vymrští trojzubce do budoucnosti.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Jen pro vyvolené

Grecale obsahuje nové luxusní paradigma sestavené z 
tradice, inovace a konkrétní vize. Každý detail má svůj účel. 
Každá funkce vyjadřuje emoce až do nejmenších detailů. 

Estetická čistota pokračuje i v interiérech, kde se digitální 
minimalismus mísí s řemeslným inženýrstvím. Toto je 
místo, kde naše dědictví a krejčovská dokonalost dala 
nové vyznění inovativnímu zpracování barev, texturám, 
materiálům a povrchovým úpravám.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Vysoce výkonný luxus Grecale TrofeoGrecale Modena
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Ohlédnutí zpět:
Zadní svítilny ve tvaru bumerangu, inspirované Giugiarem navrženým 
modelem 3200 GT, hladce zapadají do čistých linií Grecale. Ve spodní, 
techničtěji pojaté části, promlouvají vizuálně výrazné výfuky svým 
novým designem a zprostředkovávají dunivý zvuk Maserati.

Odvážný pohled vpřed:
Ledková technologie s designovým podpisem odvozeným od 
supersportovního vozu Maserati MC20. Přední světlomety Grecale 
dokonale zapadají do svislejšího tvaru karoserie

Charakteristické znaky:
Trojité boční větrací otvory jsou 
základním prvkem designu Maserati 
již od roku 1947. U modelu Grecale 
se objevují u všech tří výbav: GT, 
Modena nebo Trofeo.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Vzduchové odpružení:
Od ladné jízdy po silnici až po drsný off road. 
Vzduchové odpružení, které má Trofeo ve standardu 
a ostatní verze jako volitelnou výbavu, lze nastavit na 
šest úrovní podle daného jízdního režimu a potřeb. Při 
zaparkovaní lze nastavit výšku pro snazší nastupování 
a vystupování.

Jeďte svou cestou:
Jakou máte dneska náladu? Co chystáte? Od režimu COMFORT 
po GT, od režimu SPORT po OFF-ROAD: stačí zvolit jízdní režim a 
vyjet. Pokud vlastníte Trofeo a hledáte maximální výkon, vyberte 
režim CORSA s Launch Control: bellissimo.

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
S přizpůsobitelným Maserati Intelligent Assistant 
(MIA) poháněným OS Android Automotive máte 
přístup k mnoha ovladačům na rozměrném 
displeji 12,3’: navigace, média, jízdní režimy, 
nastavení vozidla, aplikace a mnoho dalšího. Vše 
na jedno potažení prstem.

Displej Comfort:
Displeji Comfort 8,8” umožňuje snadný přístup 
k většině funkcí a personalizaci modelu Grecale 
(ovládání světel, ventilaci a vyhřívání sedadel, 
klimatizace, ambientní osvětlení). Chytrým 
ovládáním gesty zajišťuje displej Comfort 8,8” 
vyšší úroveň bezpečnosti, protože řidič na něm 
nemusí složitě hledat nastavení klimatizace a 
může lépe soustředit na řízení.

Přístrojová deska:
Přístrojová deska s digitálním TFT 
displejem 12.3’’ je koncipovaná pro co 
nejlepší výhled za každé situace a pro 
každého řidiče. Jsou dostupné čtyři 
konfigurace: Classic, Evolved, Relaxed a 
Corsa (jen Trofeo).

Hodiny budoucnosti:
Klasický rámeček, progresivní technologie. 
Nastal čas obnovit výrazný detail. Ikonické 
mechanické hodiny se proměnily v digitální 
chytré hodinky, jejichž styl se mění podle 
vašeho vkusu. Ukazují nejen čas, ale staly i 
rozhraním mezi řidičem a vozem, které lze 
ovládat inteligentní hlasovou interakcí.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Jasno nad hlavou:
Střešní okno Grecale z tónovaného 
bezpečnostního skla – standard u verze Trofeo 
– je elektricky ovládané a může být v poloze 
„otevřeno“, „ventilace“ nebo „zavřeno“. Mezi 
světlem a materiály probíhá vznešená interakce.

Tvar jako funkce:
Středový panel bez tlačítek a řadicí páky poskytuje 
prostor pro rozlehlou loketní opěrku, dva prostorné 
držáky nápojů, velkou úložnou schránku s dvojitým 
víkem a podložku pro nabíjení mobilního telefonu.

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Vezměte místo:
V interiérech modelu Grecale splývá 
funkčnost s luxusem. Interiér je inspirován 
konceptem čistého, moderního a 
emotivního designu s prostorem pro 
nové technologie.

Ambientní osvětlení:
Měkké rozptýlené osvětlení se třemi úrovněmi intenzity vytváří 
rafinovaný efekt obývacího pokoje. V režimu Sport se světla 
rozsvítí červeně a v režimu Corsa žlutě (pouze verze Trofeo). 

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Prostorná kabina:
Vaše pohodlí, naše posedlost. Zcela 
nové SUV Grecale je nejlepší ve své třídě 
prostornou kabinou maximalizující objem 
díky efektivnímu a funkčnímu designu.

Zvukový systém Sonus faber: 
Příznačný zvuk motoru Grecale vyžaduje ten 
nejlepší zvukový systém v kabině. Partnerství 
s italskými mistry zvuku, firmou Sonus faber, 
poskytuje dechberoucí zážitek při poslechu 
audia linoucího se z aparatury nainstalované 
v modelu Grecale. 

Zvuk z aparatury Sonus faber:
Vynikající vyvážení zvuku v kabině je dosaženo 
přírodními materiály, exkluzivním designem 
reproduktorů a zakázkovou subwooferovou 
technologií. Díky vynikající izolaci od vnějšího hluku 
nabízí Grecale perfektní pódium pro hudební zážitek 
v plném rozsahu.    

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Připojte se ke své každodennosti:
Užívejte si luxus ovládání kdykoli a kdekoli přes chytrý telefon či hodinky nebo za 
pomoci virtuálního asistenta. Maserati Connect: bezproblémový, inteligentní a digitální 
každodenní zážitek ve vašem Grecale a v jeho okolí.

Péče díky připojení:
Maserati Connect je zde pro vás: bude vás informovat 
o stavu vašeho Maserati a dokonce vám připomene 
i nacházející servisní prohlídku. V případě nouze, až 
budete potřebovat pomoc na cestě či při odcizení vozu, 
dostanete podporu vyhrazenou jen pro vás.

Chytrý, připojený:
Vaše Maserati jako součást vašeho chytrého 
ekosystému. Vyptejte se Alexy nebo Google 
Assistanta na stav svého vozu nebo si odešlete 
cíl do průběžně aktualizované navigace ve voze. 
Komunikovat s vozem z domova je tak snadné. 
Díky In-Car Alexe můžete přehrávat hudbu, 
poslechnout si zprávy, zkontrolovat počasí, 
ovládat chytrou domácnost a mnoho dalšího.

Wi-Fi a navigace:
Užijte si hlavní displej 12,3” při navigaci 
s nejnovějšími mapami a dopravními 
informacemi v reálném čase, aktualizovanými 
předpovědmi počasí i informacemi o 
dostupnosti parkování v cíli, usnadněte si 
je pomocí funkce Street View. Aktivujte si 
integrovaný hotspot Wi-Fi a procházejte a 
streamujte až na osmi zařízeních. 

Grecale Trofeo
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Pokročilé jízdní asistenční systémy
Grecale je vybaveno rozsáhlou řadou pokročilých jízdních asistenčních systémů na 
úrovni 2, což je dosud nejvyšší povolený stupeň podpory automatizace řízení.

Grecale Trofeo

Cruise Control
Tempomat umožňuje řidiči udržovat rychlost vozu na 
nastavené rychlosti.

Adaptivní tempomat
Funkce adaptivního tempomatu je k dispozici jako 
volitelná výbava ke standardnímu tempomatu.   
Adaptivní tempomat automaticky přizpůsobuje rychlost 
vozidla tak, aby udržoval přednastavenou bezpečnou 
vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel. Nejvyšší 
možná rychlost: 210 km/h.

Parkovací asistent s aktivním brzděním vzadu
Grecale má ve standardní výbavě přední a zadní parkovací 
senzory. Navíc k funkcionalitě Park Assist vůz automaticky 
včas zabrzdí, aby se při couvání nepoškodil nárazník.

Zadní kamery se zobrazením dynamických mřížek
Grecale poskytuje ve standardu zadní parkovací kameru 
s zobrazením dynamických mřížek v záběru. Tento 
systém pomáhá řidiči při parkování či manévrech v 
těsném prostoru. V kombinaci se zadními parkovacími 
senzory upozorní systém vizuálně a akusticky na 
případné předměty či jiné překážky.

Kamera pro výhled do okolí
Kamera pro výhled do okolí je v nabídce jako volitelná 
výbava, umožňuje řidiči skvělý výhled na všechny strany 
vozidla díky kamerám a senzorům rozmístěným na 
strategických místech ve vozidle.
 

Aktivní udržení vozidla v jízdním pruhu
Funkce je v nabídce jako volitelná výbava: korekcí řízení 
pomáhá řidiči se vyhnout srážce s jiným vozidlem a 
snižuje stres v hustém provozu.

Čtení dopravních značek
Funkce je v nabídce jako volitelná výbava: přední kamera 
snímá omezení rychlosti a další dopravní značky a 
upozorňuje na ně řidiče.

Detekce únavy řidiče
Systém je v nabídce jako volitelná výbava a slouží pro 
monitorování únavy řidiče.  Jakmile systém zaznamená 
známky únavy, doporučí řidiči, aby si odpočinul.

Ochrana před kolizí
Tato funkce je v nabídce jako volitelná výbava a funguje 
jako asistence na ochranu před kolizí s vozidly, které 
případně kříží dráhu vozidla. Upozorní řidiče na riziko 
srážky a případnou kolizi zmírní automatickým nouzovým 
zabrzděním.

Inteligentní asistent pro nastavení rychlosti 
Inteligentní asistent rychlosti (Speed Limiter & TSR) 
umožňuje řidiči nastavit maximální rychlost a ve spolupráci 
s funkcí rozpoznávání dopravních značek ji upravovat.
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Automatické nouzové zabrzdění s detekcí chodců/
cyklistů
Systém varuje řidiče zvukovou a vizuální výstrahou před 
rizikem střetu s chodcem/cyklistou a může dokonce začít 
i brzdit, aby pomohl řidiči kolizi zmírnit či se jí vyhnout.

Monitorování mrtvého úhlu a upozornění na překřížení 
dráhy za vozem
Jako volitelnou výbavu nabízí Grecale i pasivní detekci 
mrtvého úhlu a včetně překřížení dráhy couvajícího vozidla 
jiným vozidlem. Asistent hlídání mrtvého úhlu monitoruje 
detekční zóny na obou stranách vozidla a upozorní řidiče, 
jakmile se vozidlo octne v některém z nich. Sledováním 
překřížení dráhy couvajícího vozidla jiným vozidlem slouží 
řidičům jako pomoc při couvání z parkovacího místa, z 
něhož není výhled na přijíždějící vozidla.

Aktivní asistent při řízení
Aktivní asistent řízení rozšiřuje asistenční funkci Maserati při 
jízdě po silnicích rychlostního typu. Na rozdíl od předchozí 
asistence, která funguje pouze na rychlostních silnicích s 
omezením, nový systém funguje na komunikacích všeho 
typu. Řidič samozřejmě musí i nadále věnovat pozornost 
řízení, protože je za něj stále právně odpovědný, a musí 
rovněž mít neustále pod kontrolou jízdní stavy, aby byl 
připravený v případě potřeby kdykoli převzít řízení vozu.

Virtuální zeď
Virtuální zeď je funkce na pomoc řidič při parkování. Na 
zdi se překážky zjištěné parkovacími senzory zobrazují 
jako průhledné barevné virtuální bloky.

Grecale GT
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Postavte si to své
Každý vůz Maserati je jako umělecké dílo stvořené s velkou péčí a pozorností, kterou 
může poskytnout jen lidská ruka. Postavte si své Maserati Grecale a přizpůsobte si 
ho dle svých potřeb.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/cz/cs
https://www.maserati.com/cz/cs
https://www.maserati.com/cz/cs/shopping-tools/configurator
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Vaše Maserati je vyrobené na míru vaší jedinečné osobnosti Fuoriserie je jedinečný 
personalizační program značky Maserati, který vám umožní si sestavit vaše Maserati 
podle vašeho vkusu. Stane se tak jediným svého druhu zcela ve vašem stylu. Dodejte 
si odvahu: stanovte si vlastní pravidla.
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Kolekce na míru
Dvě bohaté kolekce: nekonečná řada možností. Inspirujte se hodnotami, na nichž vám 
nejvíce záleží, ať už jde o výkon, moderní styl či inovace, a prozkoumejte nesčetné 
množství kombinací, abyste si nadefinovali Maserati, které vás vystihne co nejlépe.

Kolekce věnovaná milovníkům nadčasového stylu, 
éře „Gentleman Racer“ a věrným vyznavačům příběhu 
značky Maserati. Je inspirovaná naším slavným závodním 
dědictvím.

C O R S E

Vyhrazeno pro futuristy, milovníky technologií a materiálů, 
pro jedince, co s nadšením přijímají všechny změny a 
usilují o ně. Pro lidí, kteří vědí, že to nejlepší teprve přijde.

FUTURA

Zjistěte si více o Fuoriserie

https://www.maserati.com/cz/cs/brand/fuoriserie
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Technické specifikace Grecale Trofeo



56 57

Točivý moment

Otáčky motoru při maximálním točivém momentu

VÝKONY

Maximální rychlost

Akcelerace (0 - 100 km/h)

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

Emise CO
2
 (Low cycle)

Spotřeba (Low cycle)

Emise CO
2
 (Medium cycle)

Spotřeba (Medium cycle)

Emise CO
2
 (High cycle)

Spotřeba (High cycle)

Emise CO
2
 (extra-High cycle)

Spotřeba (extra-High cycle)

Regulace

Emise CO
2
 (kombinovaný cyklus)

PŘEVODOVKA

Převodovka

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Délka

Šířka (se zpětnými zrcátky)

Šířka (bez zpětných zrcátek)

Výška

Rozvor

Objem palivové nádrže 64 l 64 l 64 l

Průměr otáčení 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Homologovaná hmotnost 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Objem zavazadlového prostoru 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Počet válců a uspořádání

Objem

Vrtání

Zdvih

Kompresní poměr

Maximální výkon

Otáčky motoru při maximálním výkonu

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4846 mm 4847 mm 4859 mm

2163 mm 2163 mm 2163 mm

1948 mm 1979 mm 1979 mm

1670 mm 1667 mm 1659 mm

2901 mm 2901 mm 2901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°

1995 cc 1995 cc 3000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9.5:1 9.5:1 11:1

300 HP 330 HP 530 HP

5750 rpm 5750 rpm 6500 rpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2000 - 4000 rpm 2000 - 5000 rpm 3000 - 5500 rpm

240 km/h 240 km/h 285 km/h

5.6 s 5.3 s 3.8 s

<40 mt <40 mt <40 mt

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

Automatická 8stupňová Automatická 8stupňová Automatická 8stupňová

Data odpovídají testům provedeným v souladu s Regulací (EU) 2017/1151 s aktualizací k červnu 2021. Prosíme, zkontrolujte si dostupnost služby 
Maserati Connect ve své zemi.

Grecale GT
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Celý svět možností
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Kurzy Master Maserati Driving
Na celém světě neexistuje řidič vozu značky Maserati, který by 
se neptal, jaké to musí být vytočit otáčkoměr až do červeného 
pole, najet správně zatáčku závodního okruhu či otestovat 
brzdění svého vozu na limitu. Odpovědi na všechny tyto i mnohé 
další otázky najdete na zážitkových kurzech Master Maserati 
Driving Experience, které jsou vedené profesionály pro všechny  
zájemce, kteří chtějí objevit potenciál výkonů nejrychlejších  
modelů značky Maserati v jejich přirozeném prostředí: na 
závodním okruhu. Po představení senzačního supersportu 
MC20 a výkonných verzí Trofeo Ghibli a Levante se kurzy  
Master Maserati Driving Experience staly ještě dynamičtější  
a napínavější. Všechny podrobnosti k zážitkovým kurzům najdete 
na webu mastermaserati.com, nebo nás kontaktujte přímo na 
e-mailové adrese info@mastermaserati.it.

Finanční služby
Nákup vozu s pomocí finančního balíčku Maserati vám umožní 
vybrat si nejlepší podmínky financování na trhu a přizpůsobit je 
vašim potřebám. Oficiální prodejci Maserati se rádi stanou vašimi 
finančními poradci, poskytnou profesionální poradenství ohledně 
dostupných možností platby a sestaví balíček na míru vašim 
požadavkům.

Program silniční asistence
Program silniční asistence Maserati nabízí řadu služeb a bezplatných 
benefitů po celou záruční dobu vozidla. V nouzi lze kontaktovat 
asistenční centra, která jsou k dispozici 24 hodin denně. Ve všech z 
nich vám zdvořilí, zdatní profesionálové poskytnou nejlepší možné 
řešení jakéhokoli problému vzneseného zákazníkem.

Full Credit Services*
Zůstaňte pojízdní i během opravy vašeho vozu – s našimi 
službami Full Credit Services budete jezdit se zapůjčeným vozem  
vybaveným navigací a třeba i sněhovými řetězy či dětskými 
autosedačkami, zcela bezplatně, abyste se mohli soustředit  
jedině na radost z jízdy.

*Pro více informací kontaktujte svého dealera nebo služby 
zákazníkům Maserati e-mailem na info@maserati.com.
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Svět trojzubce

Návštěva výrobního závodu
Objevte prostory, kde tepe výroba zcela nového MC20  
v historickém výrobním závodě Maserati v Modeně. Na začátku 
exkurze, která tvá 1,45 h, si projdete expozici věnovanou dědictví 
značky spolu s představením modelové řady. Následuje prohlídka 
výrobní linky a lakovny a na závěr navštívíte showroom Maserati. 
Showroom Tour: čtyřicetiminutová procházka po showroomu 
včetně prezentace historických vozů a modelové řady. Pro více 
informací kontaktujte: factorytour@maserati.com.

Předání ve výrobním závodě
Po uvítací kávě a dalších nápojů v showroomu můžete v 
doprovodu odborného průvodce a fotografa navštívit historický 
závod Maserati. Tam nastane čas na představení vašeho nového 
Maserati. Než se s vámi rozloučíme, pořídíme další památeční 
snímky. Zcela na závěr pak obdržíte vzpomínkové fotoalbum v 
digitální podobě. Všechny modely lze předat přímo ve výrobním 
závodě Modena. O předání vozu ve výrobním závodě požádejte 
svého oficiálního prodejce Maserati.

Kolekce Maserati
Kolekce exkluzivního oblečení pro volný čas a značkového zboží 
Maserati byla speciálně vytvořena pro milovníky všeho okolo 
značky Maserati. Zboží prodávané v rámci kolekce Maserati je k 
dostání u všech prodejců Maserati a také v showroomu Maserati 
v Modeně. Případně je můžete objednat online na maseratistore.
com a nechat doručit až k sobě domů.

Klub Maserati
V současné době působí po světě více než 30 klubů Maserati  
čítající na tři tisíce členů. Vstup do exkluzivního klubu Maserati 

znamená nejen sdílet postřehy, zkušenosti a celé to nadšení s 
ostatními vlastníky vozů značky Maserati, ale dostávat i pozvání 
na speciální motoristické akce. Na národních a mezinárodních 
akcí pořádaných kluby Maserati výhradně pro jejich členy, jako 
je Global Gathering nebo Maserati International Rally, si pak 
můžete užít potěšení z jízdy s vozy Maserati všech dob. Navštivte 
vyhrazenou sekci na maserati.com, kde najdete kontakty na váš 
místní Maserati Club.

Originální příslušenství Maserati
Originální příslušenství Maserati, speciálně navržené pro  
uspokojení potřeb našich zákazníků, představuje dokonalou 
kombinaci designu, funkčnosti, pohodlí a výkonnosti. Řada 
příslušenství Grecale vyrobená podle nejvyšších standardů 
řemeslného umu Maserati byla vyvinutá tak, aby bylo tato 
příslušenství nanejvýš praktické a zároveň dotvářelo váš 
jedinečný osobní styl.  Objevte všechny možnosti personalizace 
ve specializované brožuře, na oficiálních stránkách maserati.com 
či prostřednictvím oficiální sítě Maserati.

Programy pro zákazníky
Řídit Maserati je zážitek na celý život, bez ohledu na to, zda 
musíte každý den někam dojíždět, nebo se vydáváte na  
nezapomenutelnou výpravu. To je důvod, proč značka Maserati 
vytvořila specializované zákaznické programy, které vám zaručí, 
kilometr za kilometrem, maximální péči a vynikající výkon vašeho 
Grecale. Dopřejte si extra pohodu s našimi programy. Objevte 
více na oficiálních stránkách maserati.com nebo prostřednictvím 
oficiální sítě Maserati.
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Archivio Storico 
Archivio Storico (historický archív) je organizace založená pro 
nadšence a vlastníky historických vozů Maserati, kteří aktivně 
zajímají o slavnou minulost značky. V rámci služeb, které archív 
poskytuje, může zákazníkům Maserati obstarat historickou 
dokumentaci k jejich vozidlům. Přesněji řečeno: v tomto historickém 
archivu jsou dostupné nejrůznější, pečlivě ověřené historické 
dokumenty k vozům značky Maserati. Pro více informací o službě 
ohledně historické dokumentace napište e-mail na archivio.
storico@maserati.com.

Maserati Classiche
Na začátku nové éry vzdává Maserati hold své minulosti  
vytvořením nového programu kolem svého nejcennějšího  
zdroje: Naše historie. Maserati Classiche je nové oddělení  
určené speciálně pro vlastníky klasických vozů Maserati.  
Maserati Classiche poskytuje našim zákazníkům specializované 
služby při osvědčení pravosti vozů, získávání náhradních dílů  
pro klasická auta a podpory při restaurování. Pro další informace 
o programu Maserati Classiche nás kontaktujte nás e-mailem na 
maserati.classiche@maserati.com.

Evropa: 

E-mail: info@maserati.com
Telefonní číslo: 00 800 62737284 (bezplatná linka) 
+390244412899

Kontakty po celém světě
Čína:

Telefonní číslo: 400-688-51-11 (bezplatná linka)
021-61210200

Severní, Střední a Jižní Amerika:

E-mail: mymaserati@maserati.com
Telefonní číslo: 877-696-2737 (bezplatná linka)

Japonsko:

E-mail: info.japan@maserati.com
Telefonní číslo: 0120-965-120 (bezplatná linka)

Střední Východ:

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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Grecale Trofeo

Obrázky a texty obsažené v tomto katalogu vycházejí z informací 
dostupných v době jeho výroby. Některé modely, výbavy a příslušenství 
nemusí být k dispozici nebo mohou být dostupné až po uvedení 
vozu na trh. Maserati si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího 
upozornění změnit barvy, design a technické specifikace. Autorizovaní 
dealeři Maserati vám rádi poskytnou v této souvislosti další  
podrobnosti a aktuální informace. Buďte v kontaktu s Maserati na webu 
maserati.com
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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale
https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale
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