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A Maserati Ghibli kiemelkedő teljesítménnyel várja a megfelelés 
világában. Ahogy azt egy luxus sportszedántól elvárná, nyugtató 
kényelmet és könnyedén intuitív technológiát kínál. A részletekre, stílusra 
és minőségre való odafigyelés feltárja a Maserati lényegét, így bármire 
essen a választása, a törekvése, a Maserati Ghibli mindig egyedi és 
inspiráló válasszal szolgál.

Merész és elegáns
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G h i b l i  |  1 9 6 6Az első Maserati Ghiblit Giorgetto Giugiaro tervezte, és 
az 1966 -os torinói autószalonban mutatták be. Giugiaro, 
akkor 20 évesen, tervezési csodagyereknek számított - 
joggal. Alkotása 2+2, gyorshátú formátumával, felugró 
fényszóróival és merész cápaorrú profiljával azonnali sikert 
aratott, és autóipari dizájn ikonná vált.

A legújabb Ghibli modell továbbviszi azt a szellemet, amely 
1966 -ban formálta meg első inkarnációját. Ez exkluzív 
luxust, dicsőséges stílust, progresszív technológiát és 
természetesen erőteljes teljesítményt jelent.

Tartós örökség
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Végtelen lehetőség

Az összes Maserati jármű alapvető értelmezése az a képesség, hogy nagy 
sebességgel dinamikus, mégis kifinomult hajtást biztosítson. 

A Ghibli rendkívüli erejét a V6 és V8 motorok adják, valamint egy hibrid 
változat.

V6 Motor - Ghibli Modena, Ghibli Modena SV8 Motor - Ghibli Trofeo

L4 Motor - Ghibli GT Hybrid
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Három új felszereltségi szint egy különleges találkozásért

A leggyorsabb Ghibli a legmerészebb éned kifejezésére. 
A Maserati Ghibli kupé formáját a verseny ihlette dizájn 
fokozza a teljesítményre összpontosító elemekkel, anélkül, 
hogy a kényelmet feláldozná.

Trofeo

Szülővárosunk, a gyors autók hazája 
ihlette. A Modena felszereltséggel 
a Ghibli sportos karaktere kerül 
előtérbe.

Modena

Három exkluzív új felszereltségi szintet mutattak be az új 2022 -es Ghibli Range 
keretein belül.  Stílusuk tekintetében az új GT, Modena és Trofeo modellek új logóval 
ékeskednek motorháztetejükön, és új, egyedi jelvényt is kapott mindhárom változat 
közvetlenül a három ikonikus oldalsó szellőzőnyílás felett. Hátul a C oszlopon a 
hagyományos saetta logót felváltotta az új Trident logó, a csomagtartón pedig a 
megújult Maserati felirat olvasható.

A GT felszereltség elegánsan aláhúzza a Maserati eredeti 
útfilozófiáját, és a márka városiasabb és modernebb 
szellemiségét tükrözi.  A Ghibli tekintetében ez nagy 
sebességű utazást jelent a lehető legnagyobb kényelemben.

GT
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Ghibli GT Hybrid

Ghibli Modena

Ghibli Modena S

The Ghibli gyűjtemény

Max erő

330Lóerő

350Lóerő

430Lóerő

Gyorsulás

5.7másodperc

5.5másodperc

4.9másodperc

Motor 
elrendezés

L4

V6

V6

Max 
nyomaték

450Nm

500Nm

580Nm

Max 
sebesség

255km/h

267km/h

286km/h

Hajtás

RWD

RWD

RWD

Egy választás, sok lehetőség arra, hogy megkülönböztesse magát.

Ghibli Trofeo

Max erő

430Lóerő

580Lóerő

Gyorsulás

4.7másodperc

4.3másodperc

Motor 
elrendezés

V6

V8

Max 
nyomaték

580Nm

730Nm

Max 
sebesség

286km/h

326km/h

Hajtás

AWD

RWD

Ghibli Modena S Q4
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Ghibli - Oldalsó szellőzőnyílások és Modena jelvény

Ghibli - Fejtámla részlet

Ghibli - Rács

Ghibli-Ön nem olyan, mint mindenki más

430Lóerő

M a x  e r ő G y o r s u l á s
4.7másodperc

M a x  s e b e s s é g
286km/h

M o t o r  e l r e n d e z é s
V6

H a j t á s
AWD

M a x  n y o m a t é k

580Nm

Bármi legyen is a vágya a Maserati Ghibli mindig egyedülállóan 
inspiráló választ kínál.

A Ghibli biztosítja azt a kényelmet, amit egy luxus sportszedántól 
elvárhat-mégis kimagaslik borotvaéles, sportkocsihoz illő 
kezelhetőségével. Ez az egyensúly - amely a Maserati  
sajátja - végtelen inspiráció forrása - akár az irodába megy, 
akárizgalmas vezetési élményt keres. A Ghibli három új 
exkluzív felszereltségi szinttel érhető el:  GT, Modena és Trofeo 
modellek. Mindegyik változat széleskörűen felszerelhető 
egyéni igényekre alakítva.
A GT esetében a hangsúly a luxuson és a kényelmen van, 
míg a Modena és a Trofeo modellek a lebilincselő vezetési 
dinamikára összpontosítanak.

A Modena S Q4 verzió műszaki adatai

Tudjon meg többet a Ghibli-ről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/ghibli
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Ghibli GT Hybrid - Oldalsó szellőzőnyílások és GT jelvény

Ghibli GT Hybrid - Fejtámla részlet

Ghibli GT Hybrid - Trident logó a C oszlopon

Ghibli GT Hybrid-Teljesítménnyel feltöltve

330Lóerő

M a x  e r ő G y o r s u l á s
5.7másodperc

M a x  s e b e s s é g
255km/h

M o t o r  e l r e n d e z é s
L4

H a j t á s
RWD

M a x  n y o m a t é k

450Nm

A természeti világ tele van olyan pillanatokkal, amikor egyetlen 
szikrából valami új születik - egy pillanat, amikor a hibridizáció 
katalizátorként működik a változás elősegítéséért. Ugyanezen 
inspirációból származik az új Maserati Ghibli GT Hybrid: az első az 
új járművek sorában, a márka új korszakának élvonalában. A Ghibli 
GT Hybrid üstökösként tündököl a Maserati jövőjében, anélkül, 
hogy a múltat megtagadná. Az első hibrid motor e márkavonal 
történelmében, ahol az innováció és a technológia mindig találkozott 
a nagy teljesítményű autóipari mérnöki kivitelezéssel, és ahol most 
ez a modell segíti a Maseratit továbbvinni egy fenntarthatóbb jövő 
felé. Gyorsabb, mint a dízel, zöldebb, mint a benzin: a Ghibli GT 
Hybrid filozófiája dióhéjban.

Tudjon meg többet a Ghibli GT Hybridről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/ghibli/hybrid
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Ghibli Trofeo - Oldalsó szellőzőnyílások és Trofeo jelvény

Ghibli Trofeo - Fejtámla részlet

Ghibli Trofeo - Rács

Ghibli Trofeo-A böjt művészete

580Lóerő

M a x  e r ő G y o r s u l á s
4.3másodperc

M a x  s e b e s s é g
326km/h

M o t o r  e l r e n d e z é s
V8

H a j t á s
RWD

M a x  n y o m a t é k

730Nm

Éljen merészen. Vezessen karakterrel. Tűnjön ki mindössze 4,3 
másodperc alatt a tökéletes Maserati Ghibli Trofeo -val. A Trofeo 
580 LE -vel és 326 km/h végsebességével a valaha volt legerősebb 
Ghibli. Merész kijelentése újrafogalmazza a lehetőségek művészetét 
a Ghibli feltűnő kupé megjelenésével, amelyet a verseny ihlette 
dizájnelemek fokoznak. Magasfényű szénszálas elülső, hátsó és 
oldalsó légbeömlőnyílások, valamint a faragott Trofeo motorháztető 
légszívókkal csak ízelítőt ad abból, ami Önre vár, amikor kezeiben 
fogja a kormányt. Így kel életre Ghibli Trofeo, amely versenyből 
fogant, kényelemmel és veleszületett érzékkel az időtlen szépségért.

Tudjon meg többet Ghibli Trofeo-ról

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/ghibli/trofeo
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Különleges kihívás

A Ghibli belseje egyértelműen meghívást jelképez az 
utazásra - luxus kényelemben és könnyed hozzáféréssel 
az Ön rendelkezésére álló nagy teljesítményhez. A valódi 
Maserati nagy túrázási hagyományoknak megfelelően 
az utastérre elegáns olasz stílus, kézzel készített kivitel 
és tökéletesen szervezett, nagyvonalú dizájn jellemző. 

Fogja meg a kormányt, érezze a sebességváltó fokozatait, 
lépjen a gázpedálra, és csatlakozzon újra a vezetési 
szenvedélyhez.
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Nagy teljesítményű luxus
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Q4 Intelligence összkerékhajtás:
A Q4 intelligens összkerékhajtás - elérhető a Modena szint esetén 
- a legjobb teljesítményt és kényelmet nyújtja, még ha az úti 
körülmények messze nem is ideálisak. A Maserati által kifejlesztett 
kifinomult algoritmus folyamatosan figyeli a dinamikus bemeneteket, 
például a kerék sebességét, a kormányzást, elfordulási szöget és az 
egyenletes kerékfogást a vezetési stílushoz képest. A Q4 rendszer ezen 
adatok felhasználásával azonnal létrehoz egy egyénre szabott profilt 
minden egyes kerékhez. Ez biztosítja az optimális dinamikát bármely 
útviszonyban, bármikor.

Lágy zárású ajtók:
A standard kulcs nélküli belépési funkció lehetővé teszi, hogy a 
fogantyúkon keresztül nyissa ki az ajtókat vagy a csomagtartót, 
anélkül, hogy használná a kulcsot. A Soft Close ajtók biztonságosan, 
könnyedén és zajtalanul becsukják a résnyire nyitott ajtókat, növelve 
az autó biztonságát és kényelmét, különösen a hátsó ülésen 
tartózkodó gyermekek számára.

Levegőminőség -érzékelő:
A Ghibli intelligens érzékelővel van ellátva 
és egy jelmérő rendszerrel párosul, amely 
kiszámítja a külső szennyeződések 
szintjét, és megakadályozza a 
szennyezett levegő és mérgező gázok 
belépését az utastérbe, javítva ezzel a 
kabinban tartózkodók kényelmét.
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Telefon töltő:
A rendszer lehetővé teszi az okostelefon 
akkumulátorának töltését az erre kijelölt területre 
helyezve, anélkül, hogy kábellel csatlakoztatná 
a töltőporthoz. Ezenkívül a vezeték nélküli töltő 
mellett a vezető és az utas két USB -portot is talál, 
amelyek lehetővé teszik a töltést és az adatok 
megosztását az infotainment rendszerrel.

MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Az Android Automotive OS által működtetett 
új generációs MIA innovatív és személyre 
szabott felhasználói élményt kínál. A keret 
nélküli 10 ”1 HD érintőképernyő 16:10 aránnyal 
és új arculati felülettel mutatkozik. A kijelző 
elegáns, ívelt üvegéllel rendelkezik: ami első a 
maga kategóriájában az autótervezésben.

Wi-Fi jármű hotspot:
A Wi-Fi opció egy másik üdvözlő elem, 
ha úton van a Ghibli-ben. Egyszerűen 
helyezzen be egy SIM -kártyát a 
routerbe, hogy hozzáférjen az autó 
belsejében található internetjelekhez. 
Egyszerre legfeljebb három eszköz 
csatlakoztatható.
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ZF nyolcfokozatú automata sebességváltó:
A Maserati Ghibli kifinomult ZF nyolcfokozatú automata sebességváltója a motor 
teljesítményét az Ön teljes ellenőrzése alatt tartja. Fejlett kialakítása biztosítja 
a pontos sebességváltást és az optimális teljesítményt. Az automatikus 
adaptációs szoftvernek köszönhetően a sebességváltó a vezetési stílusnak 
megfelelően módosítja a váltási mintázatát, hogy még kifizetődőbb, egy az 
egyben vezetési élményt nyújtson. És ha hosszú, nagy sebességű utakról van 
szó, az utolsó két fokozat, a hetedik és a nyolcadik, kifejezetten az üzemanyag-
fogyasztás csökkentése és a kényelem növelése érdekében van kalibrálva.

Összecsukható hátsó ülések:
Biztonságosan kell tárolni a sí- vagy snowboard táskát? A 
60/40 arányban felhajtható hátsó ülések sokoldalúan szállítják a 
rakományt.
Amikor a kisebb oldalon lévő ülés teljesen le van hajtva, akkor a 
csomagtér padlója folyamatosan, szinte laposan meghosszabbodik 
a nagyméretű berendezések és tárgyak elhelyezése érdekében.
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Olasz kézművesség:
Nyissa ki a Maserati Ghibli ajtaját, és hagyja hogy az elegáns olasz stílus, a 
legfinomabb anyagok - mint a Maserati exkluzív, Ermenegildo Zegna által 
készített PELLETESSUTA kárpit, amely 2022 januárjától a Fuoriserie program 
részévé válik - és a kézzel készített felületek kombinációja minden érzékét 
felébressze.

Nem minden bőr ugyanolyan. A Pieno Fiore természetes bőr rendkívüli 
lágyságot kölcsönöz az érintésnek, és minőségében és tartósságában 
páratlannak tekinthető. Az összes Maserati Ghibli változat elérhető 
az exkluzív bőr finom textúrájával, természetes aromájával és azon 
képességével, hogy idővel gyönyörű patinát vegyen fel. A tizenkét 
különböző fajtából gondosan kiválasztott bőr kizárólag a Maserati 
számára készült, mindegyik egyedi a maga nemében.
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A Maserati csatlakozott Önhöz
Ismerje meg a teljesítmény, a kényelem és a biztonság lényegét, hogy minden utazás 
egyedi és izgalmas élménnyé válhasson. Az alkalmazásból a járműhöz intuitív módon 
összekapcsolt Maserati Connect zökkenőmentesen összekapcsolja autóját szokásaival 
és igényeivel, így szabadon élvezheti a vezetést.

Távoli szolgáltatások:
A Maserati Connect alkalmazás megjeleníti az üzemanyagszintet, a 
gumiabroncsnyomást, a kilométer-számlálót, az olaj élettartamát és a jármű 
állapotjelentési kártyáját, beleértve az erőátviteli rendszer, a fékek és felfüggesztés, 
az olaj és folyadékok, a biztonsági rendszerek és a fények ellenőrzését.
Minden információ frissül az utolsó kulcs kikapcsolásakor.

Amazon Alexa:
Alexa segíthet a zenélésben, útvonaltervezésben,  
hívások kezdeményezésében, a naptár megtekintésében, 
a hangoskönyvek lejátszásában, az okosotthon 
irányításában az autóból a hangja segítségével - így 
kezét a kormányon tarthatja, szemét pedig az úton.

Otthon az autóban
Használhatja az Alexa Maserati Connect 
készségét, valamint a Google Segédet, 
hogy otthonról interakcióba léphessen a 
járművel. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy 
rákérdezzen a jármű állapotára, és elküldjön 
egy úti célt a jármű navigációs rendszeréhez 
(Send & Go).
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Fejlett vezetéstámogató rendszer
A Ghibli lenyűgözően széles körű fejlett ADAS vezetéstámogató rendszerekkel rendelkezik 
és még nagyobb nyugalmat jelent, akár exkluzív nagy túrán vagy, akár a városban.

Közlekedési táblák felismerése
Mi lenne, ha autója figyelmeztetné az éppen elhaladt 
sebességkorlátozó táblára? A Traffic Sign Recognition 
hasznos a különböző típusú táblák megfigyeléséhez: 
sebességkorlátozások, ideiglenes sebességkorlátozások 
és előzési korlátozási zónák.

Highway Assist System (HAS)
Gondolta már, hogy ötvözheti az adaptív sebességtartó 
automatika erényeit a sávtartó asszisztenssel? 
A Highway Assist System (HAS) egy 2. szintű 
autonóm vezetési rendszer, amelyet úgy terveztek, 
hogy segítsen kormányozni, gyorsítani, fékezni és 
a sávon tartani, különösen akkor, ha autópályán 

vagy korlátozott hozzáférésű autópályán vezet. 

Sávtartó asszisztens (LKA)
Biztonságossá akarja tenni az autópályát és az autópályát? 
A sávtartó asszisztens (LKA) egy biztonságos vezetési 
funkció, amelynek célja a sávjelzések azonosítása és 
a kormányzási manőver kezdeményezése a véletlen 
sávvágások megelőzése érdekében. Az autó biztonsági 
funkciója, amire mindenképpen figyelni kell. 

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
A visszapillantó tükörben lévő kamerának köszönhetően, 
amely figyelemmel kíséri az útburkolati jeleket, a 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer segít a vezetőnek 
abban, hogy a járművet a kiválasztott sávban tartsa az 
autópályákon és a főutakon. Ez csökkenti a sáveltolódást és 
az oldalirányú ütközések lehetőségét, mivel figyelmeztetést 
ad, ha a jármű jelzés nélkül lépi át a sávjelzéseket. Az 
irányjelző aktiválása felülírja a rendszert.

Aktív holttér -asszisztens
Segítségre van szüksége elektronikus úton?
Az Active Blind Spot Assist (ABSA) érzékeli a járműveket, 
amelyek belépnek az oldalsó és hátsó vakfoltba sávváltás, 
előzés és parkolás közben. Ez egy vezetésbiztonsági 
funkció, amely segít szembenézni az út egyik legnagyobb 
veszélyével.

Környezetbemutató Kamera
Tiszta 360 ° -os kilátást biztosít az autó körül, segít a 
parkolásban és kiemeli az egyébként rejtett akadályokat. 
A képeket két kamera rögzíti a visszapillantó tükrök alatt, 
valamint az első és a hátsó kamera, és a főképernyőn 
jelennek meg.

Adaptív sebességtartó automatika a Stop e Go funkcióval
Több vezetési kényelemre és fokozott biztonságra van 
szüksége autópályákon és autópályákon? Az adaptív 
sebességtartó automatika (ACC) Stop & Go funkcióval 
beállítja a sebességet, hogy megtartsa az előre beállított 
távolságot az elöl haladó járműtől. Biztonságosabban fogja 
érezni magát, mint valaha, ha autópályán és autópályán 
vezet korlátozott vagy mérsékelt forgalomban.

Frontális Ütközésre figyelmeztető plusz 
Szeretné biztonságban érezni magát, ha nagy forgalomban 
vezet? Legyen szó csúcsforgalomról, nagy eseményről vagy 
forgalmi dugóról, a Forward Collision Warning Plus rendszer 
csökkenti az utóütközések kockázatát a jármű sérüléseinek 
megelőzése vagy korlátozása érdekében.

Hátsó keresztút funkció 
Ez egy örvendetes szolgáltatás, amely figyelmeztetést ad ki, 
amikor egy láthatatlan jármű közeledik, jobbról vagy balról, 
miközben tolat a parkolóhelyről.

Első és hátsó parkolóérzékelő és tolatókamera
A szűk helyeken történő manőverezés megkönnyítése 
érdekében a Ghibli parkolóérzékelőkkel van felszerelve az 
első és a hátsó lökhárítóban. Ezenkívül van egy opcionális 
visszapillantó kamera, amely a csomagtérzár közelében 
helyezkedik el, és amely a Maserati kijelzőjén az autó 
mögötti látást mutatja.

Aktív vezetési asszisztens
Az Active Driving Assist a Highway Assist kiterjesztése, 
amelyet a MY18 Maserati sorozatán mutattak be. Ez az új 
rendszer minden jó útviszonyban támogatott, függetlenül 
attól, hogy B-utak városi, városi utak vagy autópályák.
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Építse meg a sajátját
Minden Maserati olyan, mint egy műalkotás, amelyet azzal a gondossággal és 
odafigyeléssel készítettek, amelyet csak az emberi kéz tud nyújtani. Készítse el saját 
Maserati Ghiblijét,  testre szabva azt igényeinek megfelelően.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor
https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/shopping-tools/build-and-price
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Az Ön egyedi személyiségeire szabott Maserati.
A Fuoriserie a jellegzetes Maserati személyre szabási program, amely lehetővé teszi 
egyedi Maserati autók létrehozását, az Ön stílusában. Engedje szabadjára merészségét, 
határozza meg saját szabályait.
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Gyűjtemények megméredtetésére készült

Két merész kollekció, a lehetőségek végtelen tárházával. Kezdje az Önt hajtó 
alapértékből, legyen az a teljesítmény, a kortárs stílus vagy az innováció, és fedezze fel 
a számtalan kombinációt, hogy megtalálja azt a Maseratit, amely a legjobban tükrözi 
valódi személyiségét.

Az időtlen stílus, a „Gentleman Racer” korszak 
szerelmeseinek és a Maserati narratíva hűségeseinek 
szentelt. A Corse kollekciót dicsőséges verseny 
örökségünk ihlette.

C O R S E

Futuristáknak, a technológia és az új anyagok 
szerelmeseinek szentelt emberek, akik lelkesen és 
energiával fogadják és bátorítják a változást. Azoknak, 
akik tudják, hogy a legjobb még hátravan.

FUTURA

Tudjon meg többet Fuoriserie helyszínéről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/brand/fuoriserie
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Műszaki adatok
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MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Hossz

Szélesség (oldalsó tükrökkel)

Szélesség (oldalsó tükrök nélkül)

Magasság (*)

Tengelytávolság

Forduló kör

Csomagtér kapacitás

Üzemanyagtartály kapacitás

Homologizált súly

Átlagsúlya

MOTOR

Hengerek száma és elrendezése

Lökettérfogat

Furat

Löket

Tömörítési arány

Max. teljesítmény

A motor fordulatszáma max. teljesítmény

Csúcsnyomaték

A motor fordulatszáma csúcsnyomatéknál

TELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Féktáv (100 - 0 km/h)

Üzemanyag -fogyasztás (kombinált ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (alacsony ciklus

Üzemanyag -fogyasztás (alacsony ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (közepes ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (közepes ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (nagy ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (nagy ciklus)

CO
2
-kibocsátás (extra-magas ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (extra-magas ciklus)

Szabályozás

CO
2
 -kibocsátás (kombinált ciklus)

VÁLTÓ

Váltó

GHIBLI GT HYBRID

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

70 l

1878 kg

1950 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 Lóerő)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

255 km/h

5.7 másodperc

35.5 m

8.2 - 9.4 l/100 km

295 - 307 g/km

13.1 - 13.6 l/100 km

185 - 213 g/km

8.2 - 9.4 l/100 km

155 - 187 g/km

6.9 - 8.3 l/100 km

172 - 201 g/km

7.6 - 8.9 l/100 km

Euro 6D

186 - 213 g/km

Automatikus 8 fokozat

GHIBLI MODENA

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1850 kg

1950 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 Lóerő)

5500 rpm

500 Nm

4500 rpm

267 km/h

5.5 másodperc

35.5 m

10.9 - 11.6 l/100 km

410 - 413 g/km

18.1 - 18.2 l/100 km

257 - 263 g/km

11.3 - 11.6 l/100 km

204 - 211 g/km

9 - 9.3 l/100 km

204 - 212 g/km

9 - 9.4 l/100 km

Euro 6D

242 - 249 g/km

Automatikus 8 fokozat

GHIBLI MODENA S

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1850 kg

1950 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 Lóerő)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4.9 másodperc

35 m

10.7 - 11.1 l/100 km

403 - 411 g/km

17.8 - 18.1 l/100 km

250 - 264 g/km

11 - 11.7 l/100 km

208 - 215 g/km

9.2 - 9.5 l/100 km

208 - 217 g/km

9.2 - 9.6 l/100 km

-

242 - 252 g/km

Automatikus 8 fokozat

Az adatok egyeznek az 2021 júliusában frissített (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek. Ellenőrizze a MY22 Maserati Connect elérhetőségét 
az Ön országában.

* Európai piaci verzió

GHIBLI MODENA S Q4

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1935 kg

2020 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 Lóerő)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4.7 másodperc

35 m

11.1 - 11.5 l/100 km

411 - 418 g/km

18.1 - 18.4 l/100 km

258 - 272 g/km

11.4 - 12 l/100 km

215 - 225 g/km

9.6 - 10 l/100 km

219 - 228 g/km

9.7 - 10.1 l/100 km

-

251 - 261 g/km

Automatikus 8 fokozat

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l 

80 l

1960 kg

2020 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 Lóerő)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.3 másodperc

34 m

12.3 - 12.6 l/100 km

454 - 461 g/km

20.1 - 20.4 l/100 km

302 - 303 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

240 - 246 g/km

10.6 - 10.9 l/100 km

233 - 241 g/km

10.3 - 10.7 l/100 km

Euro 6D

279 - 285 g/km

Automatikus 8 fokozat
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A lehetőségek világa
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Master Maserati Driving Courses
Nincs olyan Maserati -pilóta a világon, aki nem gondolkozott 
volna azon, milyen lehet a fordulatszámmérőt pirosba tolni a 
sebességváltón keresztül, kanyarban átvezetni a versenyvonalat, 
és kipróbálni autója fékképességét.A Master Maserati Driving 
Experience mindezekre a kérdésekre és még sok másra is 
választ ad egy professzionálisan vezetett tanfolyamon keresztül 
azok számára, akik szeretnék felfedezni a leggyorsabb Maserati 
modellek teljesítménypotenciálját természetes környezetükben: 
a versenypályán. A szenzációs MC20 szuperautó és a Ghibli és 
a Levante erőteljes Trofeo verziójának bemutatásával a Master 
Maserati vezetési élmény még dinamikusabb és izgalmasabb 
lesz. Vezetési élményeinkről részletes információért látogasson 
el honlapunkra a mastermaserati.com weboldalra, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk közvetlenül az info@mastermaserati.it címen.

Pénzügyi szolgáltatások
Az autó megvásárlása a Maserati pénzügyi csomag segítségével 
lehetővé teszi a piac legjobb feltételeinek kiválasztását és az 
Ön igényeihez való igazítását. A hivatalos Maserati -kereskedők 
örömmel járnak el pénzügyi tanácsadóiként, szakmai útmutatást 
nyújtva a különböző fizetési lehetőségekről, és az Ön igényeihez 
szabott csomagot készítve.

Road Assistance Program
A Maserati Assistance Program ingyenes és exkluzív 
szolgáltatásokat és előnyöket kínál a jármű jótállási idejére. 
A vészhelyzetekben a nap 24 órájában rendelkezésre álló 
segítségnyújtási központokhoz lehet fordulni. Ezeken a hatékony 
webhelyeken a magasan képzett szakemberek a lehető legjobb 
megoldást nyújtják az ügyfél által jelzett problémákra.

Teljes hitelszolgáltatások*
Maradjon az úton, amíg autója javításra kerül - a teljes 
hitelszolgáltatásunkkal Ön egy ingyenes autó volánja mögött 
lesz, térítésmentes térképekkel, hóláncokkal és gyermekülésekkel 
együtt, ingyenesen, így a vezetés élvezetére összpontosíthat.

*További információért forduljon a kereskedőjéhez vagy a Maserati 
ügyfélszolgálatához az info@maserati.com címen
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A Trident világa
Gyárlátogatás
Tárja fel az MC20 új termékeinek szívét a történelmi modasei 
Maserati gyárban. Az 1 óra 45 perces gyári túra a márka 
örökségének és modellkínálatának bemutatásával kezdődik. 
Ezt követi a szerelősor, a motorlabor, a festési lehetőségek és 
a hivatalos áruház. Showroom Tour: 40 perces Showroom túra, 
amely átfogó örökség- és modellkínálat-bemutatót kínál. További 
információ: factorytour@maserati.com

Gyári szállítás
Az üdvözlő kávé és italok után a bemutatóteremben ellátogathat 
a történelmi Maserati üzembe, szakvezető és fotós kíséretében. 
Itt az ideje az új Maserati bemutatójának! Mielőtt elbúcsúzunk, 
elkészülnek az utolsó képek.
A digitális emlék fényképalbumot továbbítják az ügyfélnek. 
Minden modell kiszállítható a modenai üzemben. Kérje a gyári 
szállítást hivatalos Maserati kereskedőjéhez.

Maserati kollekció
Az exkluzív szabadidősruhák és márkás áruk Maserati kollekcióját 
kifejezetten azok számára hozták létre, akik rajongnak a 
Maserati mindenért. A Maserati Collection termékei elérhetők 
minden Maserati kereskedőnél és a Maserati Store -ban, a 
modenai Modena bemutatóteremben. Alternatívaként online is 
megvásárolhatók a www.maseratistore.com címen, és közvetlenül 
házhoz szállíthatók.

Maserati Club
Jelenleg több mint 30 Maserati klub van a világon, amelyek 
több mint 3000 tagot számlálnak. Az exkluzív Maserati Clubhoz 
való csatlakozás azt jelenti, hogy megosztjuk meglátásainkat, 
tapasztalatainkat és minden izgalmat más Maserati tulajdonosokkal 
– és meghívást kapunk különleges eseményekre. Bármely korszak 
Maserati tulajdonosai élvezhetik a Maserati modellek vezetésének 
örömét egy nemzeti és nemzetközi eseménynaptárban, amelyet 
kifejezetten a Maserati klubok hoztak létre klubtagjaik számára, 

mint például a Global Gathering vagy a Maserati International 
Rally. 

Eredeti Maserati tartozékok
A kifejezetten ügyfeleink igényeinek kielégítésére tervezett 
eredeti Maserati tartozékok a design, a funkcionalitás, a kényelem 
és a teljesítmény tökéletes kombinációja. A Maserati kivitelezés 
legmagasabb színvonalára épített Ghibli tartozékcsaládot úgy 
fejlesztettük ki, hogy garantálja a nagyszerű praktikumot, valamint 
az egyedi és egyedi megjelenés hozzáadásának lehetőségét. 
Készüljön fel az összes testreszabási lehetőség felfedezésére a 
dedikált brosúrában, a hivatalos webhelyen (www.maserati.com) 
vagy a Hivatalos Maserati Hálózaton keresztül.

Ügyfélprogramok
A Maserati vezetése életre szóló élmény, függetlenül attól, hogy 
hétköznapi ingázást végez, vagy emlékezetes utazásra készül. 
Ez az oka annak, hogy a Maserati dedikált Ügyfélprogramokat 
hozott létre, amelyek biztosítják Önt mérföldek után a Ghibli 
legnagyobb gondosságát és kiváló teljesítményét. Gondoskodjon 
extra nyugalomról karbantartási vagy kiterjesztett garanciális 
programjaink egyikével.
Fedezzen fel többet a dedikált szórólapon, a hivatalos weboldalon 
(www.maserati.com) vagy a hivatalos Maserati hálózaton keresztül.
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Archivio Storico 
A Maserati veterán autók rajongói és tulajdonosai számára 
létrehozott „Archivio Storico” egy olyan szervezet, amelyet azoknak 
szenteltek, akik szeretnének foglalkozni a márka dicsőséges 
múltjával. Az „Archivio Storico” a Maserati ügyfelek számára a 
járművükhöz kapcsolódó történelmi dokumentáció szolgáltatását 
nyújtja. Különböző típusú hitelesített történelmi dokumentumok 
állnak rendelkezésre, amelyeket gondosan és pontosan kutatnak 
a Maserati Történeti Archívumban. A történeti dokumentáció 
szolgáltatással kapcsolatos további információkért írjon az 
archivio.storico@maserati.com e-mail címre.

Maserati Classiche
Egy új korszak kezdetén a Maserati tiszteleg múltja előtt egy új 
programmal amelyet a legértékesebb erőforrása, a történelme 
köré épít. A Maserati Classiche egy új részleg, amelyet kifejezetten 
a klasszikus Maserati modellek tulajdonosai számára terveztek. 
A Maserati Classiche számos dedikált szolgáltatást nyújt 
ügyfeleink számára, az eredetiséget igazoló tanúsítvány mellett, 
a klasszikus autók alkatrészeivel és a restaurálás támogatásával 
kapcsolatban. A Maserati Classiche programmal kapcsolatos 
további információkért forduljon hozzánk a maserati.classiche@
maserati.com e-mail címen.

Európa: 

E-mail: info@maserati.com
Telefon: 00 800 62737284 (díjmentes) 
+390244412899

Kapcsolatok világszerte
Kína:

Telefon: 400-688-51-11 (díjmentes)
021-61210200

Amerika:

E-mail: mymaserati@maserati.com
Telefon: 877-696-2737 (díjmentes)

Japán:

E-mail: info.japan@maserati.com
Telefon: 0120-965-120 (díjmentes)

Közép-Kelet:

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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A katalógusban található illusztrációk és szövegek a gyártás időpontjában 
rendelkezésre álló információkon alapulnak. Előfordulhat, hogy egyes 
modellek, funkciók és tartozékok nem állnak rendelkezésre, vagy csak az 
autó piaci bevezetése után vagy a Fuoriserie program keretében válnak 
elérhetővé. A Maserati fenntartja a jogot, hogy a színeket, a dizájnt és a 
műszaki jellemzőket bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa. A 
hivatalos Maserati márkakereskedők szívesen adnak további információkat 
a részletekkel és a frissítésekkel kapcsolatban. Maradjon kapcsolatban a 
Maseratival a maserati.com oldalon
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maserati.com/ghibli

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/ghibli
https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/ghibli
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