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Maserati tęsia tradiciją vadinti automobilius garsiausių pasaulio vėjų 
vardais. Ją tęsia ir naujasis visureigis, pavadintas stipraus Viduržemio 
jūros šiaurės rytų vėjo vardu: Grecale. Kosmopolitiškas ir modernus. 
Itališkas ir nepavaldus laikui. Iš šių idėjų gimė naujasis Grecale. Jo ryškios 
linijos sujungia esminius ikoniškus dizaino elementus su įžūliu futuristiniu 
stiliumi. Formos tyrumas, be puikybės. Išskirtinumas niekada nesivaiko 
tendencijų.

Drąsa daugiau nei madinga

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Neribotos galimybės

Naujasis Grecale varomas kasdienių nuotykių dvasios ir visko, ko tikitės iš 
tikro Maserati visureigio.

Inovatyvus Maserati našumas. Grecale išsiskiria naujausiomis mūsų 
variklių galimybėmis. Rinkitės 300 AG arba 330 AG hibridinį variklį arba  
itin galingą 530 AG V6 Nettuno variklį.

V6 variklis - Grecale TrofeoL4 variklis - Grecale GT, Modena
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Trys nauji stiliai unikaliai patirčiai

Trofeo sukurtas visiems, kurie dievina sportišką stilių ir 
galią. Stipri išvaizda kartu su išskirtinės galios varikliu. 
Trimatė anglies pluošto tekstūra išryškina unikalų stilių 
kiekvienoje detalėje.

Trofeo

Modena

Pristatome tris naujus Grecale stiliaus pasirinkimus. Naujieji GT, Modena ir Trofeo 
stiliai – padailinti naujuoju Maserati logotipu ant kapoto bei išskirtiniu kiekvienos 
versijos ženkleliu virš ikoniškųjų oro angų šonuose. Tradicinį saetta logotipą pakeitė 
visiškai naujas trišakio ženklas šone bei naujasis Maserati užrašas gale.

GT stiliaus Maserati sukurtas visiems kosmopolitams, gyvenantiems 
dinamišką gyvenimą ir atrandantiems save unikaliose detalėse net 
tuomet, kai jie labai toli nuo namų.

GT

Modena apdaila skirta visiems, kurie 
gyvena sportiškai ir savo laisvalaikį 
mieliausiai leidžia lauke. Modena sukurta 
visiems,  kurie įveikia didelius atstumus, 
leidžiasi į tolimas keliones ir visuomet 
atranda naujus horizontus.
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Grecale  kolekcija
Vienas pasirinkimas, neribotos galimybės išsiskirti iš minios

Grecale GT

300AG 5.6s

5.3s

3.8s

L4 450Nm                   240km/h AWD

Grecale Modena

330AG L4 450Nm240km/h AWD

530AG V6 620Nm285km/h AWD

Grecale Trofeo

Maksimal i 
gal ia

Greitėj imas Varik l is
Maksimalus 

sukimo
momentas

Maksimalus 
greit is

Trauka

Grecale GT
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Šoninės oro angos ir GT ženklelis

Galvos atlošo detalės

Maglia Milano

Grecale GT-išskirtinis kasdien

300AG

M a k s i m a l i 
g a l i a

G r e i t ė j i m a s

5.6s

M a k s i m a l u s 
g r e i t i s

240km/h

V a r i k l i s

L4
Tr a u k a

AWD
M a k s i m a l u s 

s u k i m o
m o m e n t a s

450Nm

GT komplektacija, varoma keturių cilindrų švelnaus hibridinio 
variklio, galinčio išvystyti 300 AG, elegantiškai pabrėžia originalų 
Maserati žavesį ir eleganciją. Išskirtinės Grecale GT detalės 
grakščiai išreiškia Maserati aistrą prabangai ir visuomet ryškiam 
itališkam stiliui.
Naudojant inovatyvią lazerių technologiją iš naujo interpretuojame 
ikonišką Maglia Milano stilių, kuris įkūnija itališką prabangos 
dvasią. Ikoniškos aliuminio pavarų perjungimo svirtelės pabrėžia 
sportišką Grecale sielą.

Daugiau apie Grecale GT

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/grecale
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Šoninės oro angos ir Modena ženklelis

Trišakis šone

Išmetimo vamzdžiai

Grecale Modena-išskirtinis kasdien

M a k s i m a l i 
g a l i a

M a k s i m a l u s 
g r e i t i s

V a r i k l i s Tr a u k a M a k s i m a l u s 
s u k i m o

m o m e n t a s

Inovatyvi Maserati galios išraiška.

Sportiškai sielai, kuri nenusėdi vietoje. Itališkos architektūros 
įkvėptas interjeras išsiskiria išsiuvinėtu grafiniu motyvu kartu su 
unikalaus pilko atspalvio porėtos medienos apdaila, suteikiančia 
nepakartojamą pojūtį vos prilietus. Išorės dizainą papildo 20” 
lengvo lydinio ratlankiai (galite rinktis 21”), blizgūs juodi logotipai, 
priekinis skirstytuvas, grotelės ir įdėklai ant šoninių slenksčių 
bei tamsūs išmetimo vamzdžiai.

Daugiau apie Grecale

330AG 5.3s240km/h L4 AWD 450Nm

G r e i t ė j i m a s

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/grecale
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Šoninės oro angos ir Trofeo ženklelis

Galvos atlošo detalės

Anglies pluoštas

Grecale Trofeo-greičio menas

Išskirtinis vairavimo malonumas visur ir visada. Lengva konstrukcija 
kartu su galingu varikliu garantuoja unikalų vairavimo džiaugsmą. 
Anglies pluošto ir aliuminio naudojimas konstrukcijoje užtikrina 
aukščiausios klasės galios ir svorio santykį, įsibėgėjimą ir greitį. 
Unikalūs elementai, tokie kaip trimatis anglies pluoštas ir perforuota 
oda su ševrono motyvais, išryškina dinamišką stilių.

Daugiau apie Grecale Trofeo

M a k s i m a l i 
g a l i a

M a k s i m a l u s 
g r e i t i s

V a r i k l i s Tr a u k a M a k s i m a l u s 
s u k i m o

m o m e n t a s

530AG 3.8s285km/h V6 AWD 620Nm

G r e i t ė j i m a s

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/grecale
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Folgore: elektrifikacija Maserati stiliumi
100% elektrifikuota energija, vedanti trišakį pirmyn.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Aiškus kvietimas

Grecale įkūnija naują prabangos paradigmą, kuri apjungia 
tradicijas, inovacijas ir tikslingą viziją. Kiekviena detalė turi 
tikslą. Kiekviena funkcija išreiškia emocijas iki mažiausių 
smulkmenų.

Estetikos tyrumas interjere, kur skaitmeninis minimalizmas 
susilieja su rankų darbo inžinerija. Čia mūsų paveldas 
ir itališkas meistriškumas iš naujo interpretuojamas 
inovatyviai kuriant spalvas, tekstūras, medžiagas ir apdailą.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Galinga prabanga Grecale TrofeoGrecale Modena
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Žvilgsnis atgal:
Įkvėpti Giugiaro 3200 GT, bumerango formos galiniai žibintai idealiai 
susilieja su aiškiomis Grecale linijomis. Apatinėje, techniškoje dalyje, 
naujo dizaino išmetimo vamzdžiai tobulai iliustruoja legendinį Maserati 
garsą.

Drąsus žvilgsnis pirmyn:
Led technologija perkelta iš mūsų dizaino flagmano MC20. Grecale 
priekiniai žibintai išryškina vertikalų SUV kėbulą.

Išskirtinis ženklas:
Trigubos šoninės ventiliacijos angos 
buvo esminis Maserati dizaino 
elementas nuo 1947 m. Grecale 
jos derinamos su naujaisiais stilių 
pavadinimais: GT, Modena arba 
Trofeo.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Pneumatinės pakabos:
Nuo kelio tiesiai į bekelę. Pneumatinę pakabą, kuri yra 
standartinis pasirinkimas Trofeo ir gali būti papildomai 
pasirenkama kitose versijose, galite kalibruoti šešiais 
lygiais: pagal jūsų važiavimo režimą ir vairavimo stilių. 
Automobiliui stovint, ji padeda lengvai įlipti ir išlipti.

Jūsų kelionė:
Kokia jūsų nuotaika šiandien? Ką veiksite? Nuo COMFORT iki GT, 
nuo SPORT iki OFF-ROAD: tiesiog pasirinkite važiavimo režimą ir 
pirmyn. Jei turite Trofeo ir siekiate maksimalios galios, pasirinkite 
CORSA režimą su Launch Control: bellissimo.

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Naudodami Maserati Intelligent Assistant (MIA), 
sukurtą naudojant „Android Automotive“ OS, 
galite pasiekti daugybę valdiklių dideliame 12.3” 
ekrane: navigaciją, mediją, važiavimo režimus, 
automobilio nustatymus, programas ir kt. Viskas 
vos vienu prisilietimu.

Komforto ekranas:
8.8” komforto ekranas leidžia lengvai pasiekti 
svarbiausias Grecale funkcijas ir personalizuoti 
kelionę: šviesos, sėdynių vėdinimas ir šildymas, 
oro kondicionierius, salono apšvietimas. 
Naudojant išmanųjį gestų valdymą, 8.8” komforto 
ekranas yra sukurtas saugiam vairavimui, todėl 
galite sutelkti dėmesį į kelią ir nesiblaškyti.

Jūsų įrankiai:
12.3” TFT skaitmeninė panelė buvo 
sukurta taip, kad matytumėte viską bet 
kokiomis sąlygomis. Galite rinktis vieną 
iš keturių konfigūracijų: Classic, Evolved, 
Relaxed arba Corsa (tik Trofeo).

Laikas ateičiai:
Klasikinė forma progresyviai technologijai. 
Atėjo laikas atnaujinti išskirtinę Maserati 
detalę. Ikoniškasis laikrodis iš mechaninio virto 
išmaniuoju, kurio stilius keičiasi pagal jūsų 
skonį. Dabar jis ne tik rodo laiką, bet ir tampa 
išmania sąsaja tarp Jūsų ir Jūsų Maserati.  

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Atverkite dangų:
Elektra valdomas Grecale stoglangis su tamsintu 
apsauginiu stiklu (Trofeo komplektacijos 
dalis) gali būti pilnai atidarytas, pravertas arba 
uždarytas. Išskirtinės interjero medžiagos atrodo 
nepakartojamai natūralioje šviesoje.

Forma tampa funkcija:
Centriniame skydelyje, vietoje mygtukų ir pavarų 
perjungimo svirties, skiriame erdvę patogiam porankiui, 
dviems puodelių laikikliams, daiktadėžei su dvigubomis 
durelėmis ir mobiliojo telefono įkrovimo zonai. 

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Jūsų vieta:
Grecale interjeras sujungia funkcionalumą 
ir prabangą. Interjerą įkvėpė minimalaus, 
modernaus ir jausmingo dizaino 
koncepcija, kurioje svarbią vietą užima ir 
naujos technologijos.

Aplinkos apšvietimas:
Švelnus apšvietimas su trimis ryškumo lygiais sukuria rafinuoto 
interjero efektą. Šviesos nusidažo raudonai pasirinkus sportinį 
režimą ir geltonai, kai keliaujate Corsa režimu (tik Trofeo versijoje).

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Išskirtinė interjero erdvė:
Jūsų komfortas yra mūsų misija. Naujasis 
Grecale SUV yra savo klasės lyderis salono 
erdvumu, kurį išryškina dizaino paprastumas 
ir funkcionalumas.

„Sonus faber” garso sistema:
Grecale variklio garsui akomponuoti 
reikalinga aukščiausios klasės garso sistema. 
Todėl kartu su italų meistrais „Sonus faber” 
sukūrėme kvapą gniaužiančią patirtį jūsų 
garsui.

„Sonus faber” balsas:
Išskirtinis garso balansas interjere pasiekiamas 
naudojant natūralias medžiagas, išskirtinį 
garsiakalbių dizainą ir unikaliai Grecale sukurtą 
žemųjų dažnių garsiakalbį. Kartu su aukštos 
kokybės izoliacija nuo išorinio triukšmo, visa tai 
sukuria nepakartojamą 360° aplinką jūsų muzikos 
potyriams.   

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Visuomet prisijungęs
Mėgaukitės galimybe valdyti savo išmanųjį telefoną, išmanųjį laikrodį ar virtualų asistentą 
bet kada ir bet kur. Maserati Connect: sklandi, sumani ir išmani patirtis jūsų Grecale kiekvieną 
dieną.

Visuomet šalia:
Maserati Connect visuomet pasiruošęs jums padėti ir 
suteikti informaciją apie jūsų Maserati būklę bei reikiamą 
aptarnavimą. Nutikus nelaimei, teikiama speciali pagalba, 
kai jos prireikia kelionės metu arba automobilio vagystės 
atveju.

Išmanus, prisijungęs:
Jūsų Maserati tampa jūsų išmanaus gyvenimo 
dalimi. Tiesiog paklauskite „Alexa“ arba „Google 
Assistant“ apie savo automobilį arba paprašykite 
perduoti kelionės tikslą į nuolatos atnaujinamą 
navigaciją. Bendraukite su savo automobiliu 
tiesiai iš namų. Naudodami „In-Car Alexa“ galite 
paprašyti leisti muziką, išgirsti naujienas, patikrinti 
orus, valdyti išmaniuosius namų įrenginius ir kt.

Wi-Fi ir navigacija
Mėgaukitės 12.3” ekranu su naujausiais 
žemėlapiais ir eismo informacija realiuoju 
laiku, taip pat gaukite naujienas apie oro 
sąlygas ir automobilių aikšteles, kurias 
lengva rasti naudojant „Street View“. 
Aktyvuokite integruotą Wi-Fi interneto 
prieigos tašką ir naršykite bei dalinkitės 
internetu su net 8 įrenginiais.  

Grecale Trofeo
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Išplėstinė vairavimo pagalbos sistema
Grecale turi įspūdingai platų Level 2 pažangių vairavimo pagalbos sistemų asortimentą 
– plačiausią autonominio vairavimo pagalbą visoje rinkoje.

Grecale Trofeo

Greičio palaikymas
Pasirinkite norimą greitį, užfiksuokite jį ir keliaukite.

Prisitaikanti greičio palaikymo sistema
Patobulinimas greičio palaikymo sistemai – prisitaikanti 
greičio palaikymo sistema yra pasirenkama papildomai. 
Ši sistema automatiškai pritaiko jūsų automobilio greitį, 
palaikant saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių. 
Maksimalus galimas greitis – 210 km/h.

Automobilio statymo asistentas su stabdžiais
Grecale standartinėje įrangoje turi priekinius ir galinius 
automobilio statymo jutiklius. O kartu su automobilio 
statymo asistentu automobilis automatiškai stabdys, 
siekiant išvengti pažeidimų buferiui.

Galinio vaizdo kamera su dinaminiu tinkleliu
Grecale standartinėje įrangoje įmontuota galinė 
automobilio statymo kamera su dinaminėmis tinklelio 
linijomis. Ši sistema padeda vairuotojui statant  
automobilį arba manevruojant mažose erdvėse. Kartu 
su galiniais automobilio statymosi jutikliais sistema tiek 
vizualiai, tiek garsu įspėja vairuotoją apie galimas kliūtis.

Pilnas vaizdas
Pilno vaizdo kamera yra papildoma įranga, kuri, 
naudodama papildomas kameras ir jutiklius, leidžia Jums 
matyti visą vaizdą aplink automobilį.

Juostų palaikymas
Papildoma įranga, kuri naudodama priekinę kamerą 
atpažįsta kelio ženklus ir įspėja vairuotoją.

Kelio ženklų atpažinimas
Papildoma įranga, kuri naudodama priekinę kamerą 
atpažįsta kelio ženklus ir įspėja vairuotoją.

Mieguistas vairavimas
Papildoma įranga, kuri stebi vairuotojo būklę bei, aptikusi 
mieguistumo požymius, įspėja vairuotoją ir siūlo pailsėti.

Susidūrimo sankryžoje asistentas
Papildoma įranga, kuri fiksuoja susidūrimo pavojų 
sankryžoje. Ji įspėja vairuotoją apie pavojų ir sumažina 
susidūrimo riziką avariniu stabdymu.

Išmanusis greičio asistentas
Išmanusis greičio asistentas (greičio ribojimas ir 
kelio ženklų atpažinimas) suteikia galimybę nustatyti  
maksimalų greitį ir kartu su kelio ženklų atpažinimo  
sistema laikytis greičio ribojimų kelyje.
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Automatinis avarinis stabdymas su pėsčiųjų / dviratininkų 
atpažinimo sistema
Sistema įspėja vairuotoją apie galimą susidūrimą priekyje. 
Ji paragins vairuotoją imtis veiksmų garsiniu ir vaizdiniu 
įspėjimu, o nesiimant veiksmų  – aktyvuos stabdžius, 
bandant sušvelninti susidūrimą arba jo išvengti.

Aklosios zonos stebėjimas ir galinio vaizdo stebėjimas 
(RCP)
Šios sistemos yra pasirenkamos papildomai. Aklosios 
zonos stebėjimo sistema įspėja vairuotoją, kai kiti eismo 
dalyviai atsiduria jūsų aklojoje zonoje. Galinio vaizdo 
stebėjimo funkcija padeda saugiai išvažiuoti atbuline 
eiga, kai nematote artėjančių transporto priemonių.

Vairuotojo asistentas
Vairuotojo asistentas yra Greitkelio pagalbos papildymas. 
Ši sistema veikia bet kokiame geros būklės kelyje, 
nepaisant jo dydžio. Žinoma, vairuotojas privalo išlikti 
budrus, nes jis vis dar yra teisiškai atsakingas už vairavimą 
ir visada turi stebėti vairavimo sąlygas bei būti pasirengęs 
bet kuriuo momentu, jei reikia, perimti visišką automobilio 
kontrolę.

Virtuali siena
Virtuali siena sukurta padėti vairuotojui automobilio 
statymo manevrų metu. Ji rodo automobilio statymo 
jutiklių aptiktą kliūtį spalvotų virtualių blokų pavidalu.

Grecale GT
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Sukurkite savo
Kiekvienas Maserati yra lyg meno kūrinys, atidžiai sukurtas kruopštaus rankų darbo. 
Sukurkite savo Maserati Grecale, kuris atspindėtų jūsų stilių ir gyvenimo būdą.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors
https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/shopping-tools/build-and-price
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Jūsų Maserati sukurtas jūsų unikaliai asmenybei.
Fuoriserie yra išskirtinė Maserati individualizavimo programa, leidžianti jums sukurti 
unikalius Maserati automobilius jūsų stiliui. Išdrįskite kurti savo taisykles.
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Kolekcijos, sukurtos Jums
Dvi drąsios kolekcijos ir neribotas galimybių spektras. Pradėkite nuo pagrindinės jus 
vedančios vertybės: galios, šiuolaikinio stiliaus ar naujovių, ir atraskite daugybę derinių. 
Taip sukursite savo Maserati, geriausiai atspindintį jūsų stilių.

Sukurtas amžino džentelmeno vairuotojo stiliaus 
gerbėjams ir ištikimiems Maserati istorijos fanams. Corse 
kolekciją įkvėpė ikoniškas mūsų lenktynių paveldas.

C O R S E

Sukurta futuristams, kurie dievina technologijas, naujas 
medžiagas ir drąsiai žengia į ateitį. Tiems, kurie žino, kad 
geriausia laukia ateityje.

FUTURA

Sužinokite daugiau apie Fuoriserie

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/brand/fuoriserie
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Techninės specifikacijos Grecale Trofeo
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Didžiausias sukimo momentas

Variklio apsukos didžiausiam sukimo momentui

Galia

Maksimalus greitis

Akceleracija

Stabdymo atstumas (100 km/val.)

Kuro sąnaudos (vidutinės mišrios)

CO
2 
emisijos (žemos)

Kuro sąnaudos (žemos)

CO
2 
emisijos (vidutinės)

Kuro sąnaudos (vidutinės)

CO
2 
emisijos (aukštos)

Kuro sąnaudos (aukštos)

CO
2 
emisijos (itin aukštos)

Kuro sąnaudos (itin aukštos)

Reglamentas

CO
2
 emisijos (vidutinės mišrios)

Pavarų dėžė

Pavarų dėžė

IŠMATAVIMAI IR SVORIS

Ilgis

Plotis (su veidrodėliais) 

Plotis (be veidrodėlių)

Aukštis

Ratų bazė

Degalų bako talpa 64 l 64 l 64 l

Apsisukimo spindulys 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Patvirtintas svoris 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Bagažinės talpa 535 l 535 l 570 l

VARIKLIS

Cilindrų skaičius ir išsidėstymas-

Variklio tūris

Skersmuo

Eiga

Suspaudimo laipsnis

Maksimali galia

Variklio apsukos maks. galiai

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 AG 330 AG 530 AG

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

8 pavarų automatinė 8 pavarų automatinė 8 pavarų automatinė

Duomenys atitinta bandymus, atliktus pagal Reglamentą (EU) 2017/1151 2021 liepą. Patikrinkite MY22 Maserati Connect prieinamumą savo šalyje.

Grecale GT
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Galimybių pasaulis
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Master Maserati vairavimo kursai
Turbūt nėra nei vieno Maserati vairuotojo, kuris nepasvajojo  
spustelti akseleratoriaus iki galo ar išbandyti savo automobilio 
stabdžių galimybes. Master Maserati patirtis sukurta išpildyti šias 
svajones ir žengti dar toliau – profesionalų vedami kursai, skirti 
tiems, kurie nori atrasti greičiausių Maserati modelių galimybes 
jų natūralioje aplinkoje: lenktynių trasoje. Po sensacingo 
superautomobilio MC20 ir galingųjų Trofeo Ghibli ir Levante 
modelių pristatymo, Master Maserati tapo dar labiau kvapą 
gniaužiančia patirtimi. Norėdami gauti išsamesnės informacijos 
apie Master Maserati, galite tiesiogiai susisiekti su mumis adresu 
info@mastermaserati.it.

Finansavimo galimybės
Įsigydami Maserati galite pasirinkti geriausias rinkos sąlygas 
ir susikurti savo finansinį planą. Oficialioje Maserati atstovybėje 
mielai patarsime visais finansų klausimais, suteiksime pagalbos 
renkantis galimus mokėjimo būdus ir sukursime jūsų poreikius 
atitinkantį planą.

Pagalba kelyje
Maserati pagalbos kelyje programa siūlo nemokamą išskirtinį 
paslaugų spektrą transporto priemonės garantijos laikotarpiu. 
Prireikus skubios pagalbos, galite kreiptis į visą parą veikiančius 
pagalbos centrus. Šiuose centruose aukštos kvalifikacijos 
specialistai pateiks geriausią įmanomą bet kokios problemos 
sprendimą.

Kreditavimo paslaugos*
Mėgaukitės kelionėmis, net kai jūsų automobilis dirbtuvėse. 
Naudojantis šia paslauga suteiksime jums pakaitinį automobilį su 
visais reikiamais aksesuarais ir patogumais nemokamai.

*Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo 
atstovybe arba Maserati klientų aptarnavimo centru info@
maserati.com.
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Trišakio pasaulis

Gamyklos turas
Atraskite naujojo MC20 kūrimo procesą istorinėje Maserati 
gamykloje Modenoje. 1 val. 45 min. gamyklos turas prasideda 
prekės ženklo paveldo ir modelių asortimento apžvalga. Toliau 
– surinkimo linija, variklio laboratorija, dažymo įranga ir oficiali 
parduotuvė.
Ekskursija po parodų salę: galite rinktis 40 minučių trukmės parodų 
salės turą, kuriame apžvelgiame Maserati paveldą ir modelių 
asortimentą. Daugiau informacijos: factorytour@maserati.com.

Atsiėmimas gamykloje
Pasitikę jus su kava ir gėrimais, pakviesime apsilankyti istorinėje 
Maserati gamykloje kartu su profesionaliu ekspertu ir fotografu. O 
dabar laikas pristatyti jūsų naują Maserati! Ir prieš atsisveikinant – 
būtinai padarome profesionalias nuotraukas. 
Pasidaliname skaitmeniniu nuotraukų albumu su jumis. Visi 
modeliai gali būti pristatomi Modenos gamykloje. Atsiėmimą 
gamykloje galite sutarti savo Maserati atstovybėje.

Maserati kolekcija
Išskirtinių laisvalaikio drabužių ir Maserati ženklu pažymėtų 
aksesuarų kolekcija sukurta tiems, kurie aistringai domisi 
Maserati. Šios kolekcijos aksesuarus galite įsigyti visose Maserati 
atstovybėse ir mūsų pagrindinėje atstovybėje Modenoje. Arba 
juos galite įsigyti internetu www.maseratistore.com su pristatymu 
tiesiai į namus.

Maserati klubas
Visame pasaulyje jau įsikūrė daugiau nei 30 Maserati klubų, 
kuriems priklauso daugiau nei 3000 narių. Prisijungę prie 

išskirtinio Maserati klubo, galėsite dalintis įžvalgomis, patirtimis 
ir aistra šiems automobiliams su kitais Maserati savininkais. Taip 
pat gausite pakvietimus į ypatingus automobilių renginius visame 
pasaulyje. Visų Maserati erų vairuotojai gali susitikti ypatinguose 
Maserati klubo renginiuose. Šis klubas sujungia mus – istorinius 
ir dar visai naujus Maserati modelius ir jų vairuotojus. Daugiau 
informacijos rasite www.maseraticlub.com.

Originalūs Maserati aksesuarai
Originalūs Maserati aksesuarai, sukurti jūsų kelionių komfortui, 
yra puikus dizaino, funkcionalumo, patogumo ir našumo 
derinys. Aukščiausių meistriškumo standartų Grecale aksesuarų 
asortimentas suteikia galimybę papildyti savo automobilį 
praktiškais priedais ar išskirtinėmis detalėmis jūsų stiliui. Atraskite 
Maserati aksesuarus ir galimybes aksesuarų kataloge oficialiame 
tinklalapyje (www.maserati.com) arba Maserati Network.

Klientų programos
Vairuoti Maserati visuomet yra išskirtinė patirtis. Ir visai nesvarbu, 
ar vairuojate tik savaitgaliais, ar leidžiatės į ilgą kelionę. Maserati 
sukūrė Klientų programas būtent tam, kad jūsų Grecale visuomet 
būtų idealios būklės. Pasirūpinkite savo kelionėmis pasirinkdami 
vieną iš techninio aptarnavimo arba išplėstinės garantijos 
programų. Daugiau informacijos oficialiame tinklalapyje (www.
maserati.com) arba Maserati atstovybėse.
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Archivio Storico
Klasikinių Maserati automobilių entuziastams ir savininkams 
sukurta Archivio Storico organizacija, skirta tiems, kurie nori tapti 
ikoniškos legendos dalimi. Archivio Storico gali suteikti Maserati 
klientams ekspertų patvirtintus istorinius dokumentus, susijusius 
su jų transporto priemone, kuriuos kruopščiai atrinkome Maserati 
istoriniame archyve. Norėdami gauti daugiau informacijos apie 
istorinės dokumentacijos paslaugą, kreipkitės el.paštu archivo.
storico@maserati.com.

Maserati Classiche
Naujos eros pradžioje Maserati atiduoda duoklę savo praeičiai, 
sukurdama programą, kuri švenčia mūsų legendą ir istoriją. Maserati 
Classiche yra organizacija, specialiai sukurta klasikinių Maserati 
automobilių savininkams. Maserati Classiche savo klientams 
teikia paslaugas, susijusias su autentiškumo sertifikavimu, 
klasikinių automobilių komponentais ir restauravimu. Norėdami 
gauti papildomos informacijos, susijusios su Maserati Classiche 
programa, susisiekite su mumis el. paštu maserati.classiche@
maserati.com.

Europa: 

El. paštas: info@maserati.com
Telefonas: 00 800 62737284 (nemokamas) 
+390244412899

Pasaulio kontaktiniai duomenys
Kinija:

Telefonas: 400-688-51-11 (nemokamas)

021-61210200

Šiaurės ir Pietų Amerika:

El. paštas: mymaserati@maserati.com
Telefonas: 877-696-2737 (nemokamas)

Japonija:

El. paštas: info.japan@maserati.com
Telefonas: 0120-965-120 (nemokamas)

Artimieji Rytai:

El. paštas: Customercare_mea@maserati.com
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Grecale Trofeo

Šiame kataloge pateikti vizualai ir tekstai yra pagrįsti gamybos metu 
turima informacija. Kai kurie modeliai, funkcijos ir priedai gali būti 
negalimi arba gali būti pasirenkami tik po automobilio pristatymo šalyje 
ir tik naudojant Fuoriserie programą. Maserati pasilieka teisę bet kada 
ir be išankstinio įspėjimo keisti spalvas, dizainą ir technines savybes. 
Oficialūs Maserati pardavėjai mielai pateiks visą naujausią informaciją. 
Naujienas visuomet rasite apsilankę maserati.com.
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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/grecale
https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/grecale
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