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Nazywanie samochodów na podstawie najbardziej znanych prądów 
powietrznych na świecie to w Maserati tradycja. Nasz nowy SUV 
podtrzymuje tę tradycję za sprawą nazwy pochodzącej od groźnego 
północnowschodniego, śródziemnomorskiego wichru: Grecale. 
Nowoczesny i kosmopolityczny. Włoski i ponadczasowy. Efektem 
tego twórczego napięcia jest zupełnie nowy model Grecale. Jego 
kształtne linie łączą kluczowe elementy ikonicznej estetyki z odważnym, 
futurystycznym wyglądem. Czystość kształtu, bez pretensjonalności. 
Wyjątkowość nie poddaje się trendom.

Śmiało wykraczając poza trendy

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Możliwości bez końca

Nowy Grecale czerpie z ducha codziennej przygody i ma wszystko, czego 
można oczekiwać od SUV-a Maserati.

Innowacyjny pokaz możliwości marki Maserati. W modelu Grecale 
zastosowano wyłącznie nasze najnowsze rozwiązania dotyczące silników. 
Oprócz wersji mild hybrid o mocy 300 lub 330 KM dostępny jest bardzo 
mocny, 530-konny silnik V6 Nettuno.

Silnik V6 - Grecale TrofeoSilnik L4 - Grecale GT, Modena
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Trzy nowe wersje zapewniają unikalne wrażenia

Wykończenie Trofeo jest przeznaczone dla kierowców, 
którzy cenią sobie sport i wspaniałe osiągi. Atrakcyjny 
wygląd w zestawieniu z silnikiem o zniewalającej 
mocy. Odsłonięte włókno węglowe ma praktycznie 
trójwymiarową fakturę, a jego powierzchnia w dotyku 
przypomina niemalże surowy materiał.

Trofeo

Modena

W ramach nowego katalogu Grecale przedstawiono trzy nowe, ekskluzywne 
wykończenia. Jeśli chodzi o stylistykę, w nowych wykończeniach GT, Modena 
i Trofeo zaprezentowano nowe logo Maserati na masce oraz nowy emblemat 
odpowiadający każdemu wariantowi wykończenia, umiejscowiony tuż ponad 
trzema kultowymi wlotami powietrza po bokach. Z tyłu tradycyjne logo Saetta 
zostało zmienione na nowe logo trójzębu na słupku C, natomiast na klapie bagażnika 
widnieje nowe logo tekstowe Maserati.

Maserati, wprowadzając wersję GT, ma na uwadze kosmopolityczne osobowości 
prowadzące dynamiczny styl życia, które poszukują w materiałach i fakturach 
czegoś, co przywoła wspomnienie domu nawet podczas dalekiej podróży.

GT

Wykończenie Modena jest dedykowane 
osobom, które prowadzą bardziej sportowy 
tryb życia i spędzają więcej czasu na świeżym 
powietrzu, oddając się swoim pasjom. 
Tworząc wykończenie Modena producent 
miał na uwadze osoby, które przejeżdżają 
znaczne dystanse, używają samochodu w 
podróży, są niezwykle dynamiczne i zawsze 
pozostają w ruchu.
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Kolekcja Grecale
Jeden wybór, wiele możliwości by się wyróżnić.

Grecale GT

300KM
5.6sek.

0-100 km/h

5.3sek.
0-100 km/h

3.8sek.
0-100 km/h

L4 450Nm240km/h AWD

Grecale Modena

330KM L4 450Nm240km/h AWD

530KM V6 620Nm285km/h AWD

Grecale Trofeo

Moc maks. Przyspieszenie Układ si ln ika

Maks.  
moment  

obr.
Prędkość 

maks.
Napęd

Grecale GT



12 13

Boczne wloty powietrza i emblemat GT

Detale na zagłówkach

Maglia Milano

Grecale GT-Wyjątkowy każdego dnia

300KM

M o c  m a k s . P r z y s p i e s z e n i e

5.6sek.
0-100 km/h

P r ę d k o ś ć  m a k s .

240km/h

U k ł a d  s i l n i k a

L4
N a p ę d

AWD
M a k s .  m o m e n t 

o b r .

450Nm

Wykończenie GT zasila czterocylindrowy silnik z układem mild 
hybrid osiągający 300 KM, co elegancko podkreśla pierwotny urok 
i elegancję Maserati. Egzotyczne detale Grecale GT wdzięcznie 
wyrażają pasję marki do luksusowych wykończeń i rzucającego się 
w oczy włoskiego stylu. Innowacyjna obróbka laserowa na nowo 
re-interpretuje ikonę Maglia Milano, wywodzącą się z biżuterii i 
zegarmistrzostwa. Oferowane w standardzie aluminiowe łopatki 
zmiany biegów podkreślają sportową duszę modelu Grecale.

Dowiedz się więcej o Grecale GT

https://www.maserati.com/pl/pl/models/grecale
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Boczne wloty powietrza i emblemat Modena

Logo trójzębu na słupku C

Wydechy

Grecale Modena-Wyjątkowy każdego dnia

Nowatorski pokaz osiągów Maserati.

Dla aktywnych osób ze sportowym zacięciem. W 
zainspirowanym włoską architekturą wnętrzu uwagę przykuwa 
haftowany motyw graficzny w połączeniu z rzadkim drewnem 
w kolorze szarym, a wykończenie z otwartymi porami wzbogaca 
wrażenia dotykowe. Charakterystyczna stylistyka zewnętrzna 
to 20-calowe felgi aluminiowe (opcjonalnie 21-calowe), logo z 
czarnym, błyszczącym wykończeniem, przedni spojler, osłona 
chłodnicy, zasłony szyb i wstawki na obniżonych progach oraz 
ciemne końcówki układu wydechowego.

Dowiedz się więcej o Grecale

M o c  m a k s .

330KM

P r ę d k o ś ć  m a k s .

240km/h

U k ł a d  s i l n i k a

L4
N a p ę d

AWD
M a k s .  m o m e n t 

o b r .

450Nm
5.3sek.

0-100 km/h
P r z y s p i e s z e n i e

https://www.maserati.com/pl/pl/models/grecale
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Boczne wloty powietrza i emblemat Trofeo

Detale na zagłówkach

Włókno węglowe

Grecale Trofeo-Sztuka prędkości

Wyjątkowa przyjemność jazdy, każdego dnia, zawsze. Lekka 
konstrukcja w połączeniu z mocnymi silnikami zapewnia wrażenia 
z jazdy, których nie sposób zapomnieć. Wał korbowy z włókna 
węglowego oraz szerokie zastosowanie materiałów takich jak 
aluminium zapewniają bardzo wysoki współczynnik mocy do 
masy, przyspieszenie i prędkość maksymalną. Na przykład 
wyeksponowane, trójwymiarowe włókno węglowe i perforowana 
skóra z motywami w kształcie litery „V”, które nadają samochodowi 
dynamiczny charakter.

Dowiedz się więcej o Grecale Trofeo

M o c  m a k s .

530KM

P r ę d k o ś ć  m a k s .

285km/h

U k ł a d  s i l n i k a

V6
N a p ę d

AWD
M a k s .  m o m e n t 

o b r .

620Nm
3.8sek.

0-100 km/h
P r z y s p i e s z e n i e

https://www.maserati.com/pl/pl/models/grecale
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Folgore: elektryfikacja na miarę Maserati
W stu procentach napędzany elektrycznie, dzięki czemu Trójząb przenosi się w przyszłość.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Mocarny luksus

Grecale to nowy paradygmat luksusu, wyrażony poprzez 
tradycję, innowację i przemyślaną wizję. Każdy szczegół 
ma swój cel. Każda funkcja wyraża emocje, aż do 
najmniejszych szczegółów.

Estetyczna nieskazitelność panuje również we wnętrzach, 
gdzie cyfrowy minimalizm łączy się z ręczną konstrukcją. 
To właśnie tutaj nasze dziedzictwo, region i elegancja 
są na nowo interpretowane dzięki innowacyjnemu 
zastosowaniu kolorów, faktur, materiałów i wykończeń.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Wyraziste zaproszenie Grecale TrofeoGrecale Modena
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Spojrzenie na tył:
Zainspirowane modelem 3200 GT autorstwa Giugiaro lampy tylne 
w kształcie bumerangu doskonale pasują do czystych linii modelu 
Grecale. Niżej, w części bardziej technicznej, układ wydechowy o nowej 
konstrukcji wizualnie podkreśla agresywny dźwięk silnika Maserati.

Odważne spojrzenie w przyszłość:
Technologia LED z sygnaturą stylistyczną wywodzącą się z 
supersamochodu Maserati MC20. Światła przednie modelu Grecale 
doskonale pasują do nadwozia o bardziej pionowej stylistyce.

Wyróżniające się elementy:
Potrójne boczne wloty powietrza 
to istotny element stylistyki 
Maserati od 1947 roku. W modelu 
Grecale dostosowano je do nazw 
wersji wyposażenia: GT, Modena 
lub Trofeo. Trapezoidalny słupek C 
pochylony do tyłu i na bok otacza 
logo trójzębu.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Zawieszenie pneumatyczne:
Doskonała przyczepność na drodze i poza nią. 
Zawieszenie pneumatyczne, standardowe w wersji 
Trofeo oraz opcjonalne w innych wersjach, można 
ustawić na jednym z sześciu poziomów w zależności 
od wymagań i trybu jazdy. Gdy samochód jest 
zaparkowany, obniżenie wysokości zawieszenia 
ułatwia wsiadanie i wysiadanie.

Podążaj własnymi ścieżkami:
W jakim dziś jesteś nastroju? Co zamierzasz? Wybierz tryb jazdy 
COMFORT lub GT, SPORT lub OFF-ROAD i ruszaj w drogę. Jeżeli 
masz wersję Trofeo i potrzebujesz najlepszych osiągów, wybierz 
tryb CORSA z funkcją Launch Control: bellissimo.  

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Inteligentny Asystent Maserati):
Dzięki łatwemu w konfiguracji systemowi 
inteligentnego asystenta Maserati (MIA) 
opartemu na systemie operacyjnym Android 
Automotive OS uzyskujesz dostęp do wielu 
funkcji (nawigacji, multimediów, trybów jazdy, 
ustawień pojazdu, aplikacji i wielu innych), a 
wszystko to na dużym ekranie o przekątnej 12,3 
cala. Wszystko za jednym przesunięciem.

Komfortowy wyświetlacz:
Komfortowy wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala  
umożliwia łatwy dostęp do większości funkcji 
modelu Grecale, a także personalizację (sterowanie 
oświetleniem, wentylacją i ogrzewaniem siedzeń, 
klimatyzacją, podświetleniem). Dzięki inteligentnemu 
sterowaniu za pomocą gestów, komfortowy 
wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa w samochodzie, dzięki czemu 
kierowca może skupić się na jeździe, bez konieczności 
szukania ustawień klimatyzacji na wyświetlaczu.

Tablica rozdzielcza:
Cyfrowa tablica rozdzielcza z 
wyświetlaczem TFT o przekątnej 12,3 
cala została zaprojektowana tak, aby 
zapewnić pełną widoczność w każdych 
warunkach i dla każdego kierowcy. 
Dostępne są cztery konfiguracje: Classic, 
Evolved, Relaxed i Corsa (tylko w Trofeo).

Zegar przyszłości:
Klasyczna konstrukcja, zaawansowana 
technologia. Nadszedł czas na odnowienie 
charakterystycznych detali. Ten kultowy zegar 
mechaniczny stał się cyfrowym smartwatchem, 
którego styl dostosowuje się do Twojego 
gustu. Nie tylko wskazuje czas, ale stanowi też 
interfejs samochód-kierowca, który pozwala 
na inteligentne sterowanie głosem.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Spójrz w górę:
Szyberdach modelu Grecale wykonano z 
przyciemnianego bezpiecznego szkła (dostępny 
standardowo w wersji Trofeo). Jest sterowany 
elektrycznie i można go ustawić w pozycji 
„otwartej”, „uchylonej” lub „zamkniętej”. Tworzy 
wyjątkowo harmonię światła i materiałów.

Forma i funkcjonalność:
Panel środkowy pozbawiono przycisków, a kształt 
dźwigni zmiany biegów zapewnia miejsce na 
szeroki podłokietnik, dwa duże uchwyty na kubki, 
przestronny schowek z podwójną pokrywą i miejsce 
do ładowania telefonu.

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Rozsiądź się:
Wnętrza Grecale to mieszanka funkcjonalności i 
luksusu. Wnętrze jest inspirowane ideą czystego, 
nowoczesnego i budzącego emocje designu, z 
przestrzenią dla nowych technologii.

Oświetlenie wnętrza:
Łagodne i rozproszone światło o trzech dostępnych 
poziomach natężenia sprawia poczucie przebywania w 
domowym zaciszu. W trybie sport oświetlenie ma kolor 
czerwony, a w trybie corsa — żółty (tylko wersja trofeo).

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Znakomite wnętrze pojazdu:
Twoja wygoda - nasza obsesja. Nowy SUV 
Grecale charakteryzuje się najlepszą w swojej 
klasie przestronnością kabiny pasażerskiej z 
uwagi na opływowy, funkcjonalny design.

System audio Sonus faber: 
Dźwięk silnika modelu Grecale wymaga 
uzupełnienia przez najlepszy samochodowy 
system audio. Partnerstwo z Sonus 
faber, włoskimi „rzemieślnikami dźwięku”, 
zapewnia użytkownikom systemu audio 
zamontowanego w Grecale zapierające dech 
w piersiach wrażenia słuchowe.

Brzmienie Sonus Faber:
Wyjątkowo zrównoważony dźwięk we wnętrzu 
uzyskano dzięki zastosowaniu naturalnych 
materiałów, zaawansowanej konstrukcji głośników i 
odpowiedniej technologii subwooferów. Doskonałe 
odizolowanie od akustyki otoczenia sprawia, że w 
modelu Grecale można słuchać muzyki z prawdziwą 
przyjemnością.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Twoje Maserati w łączności z Tobą:
Korzystaj z wyjątkowej możliwości kontroli zawsze i wszędzie za pośrednictwem smartfona, 
smartwatcha lub asystenta wirtualnego. Maserati Connect: niezawodne, inteligentne i cyfrowe 
rozwiązanie do codziennej obsługi wszystkich funkcji modelu Grecale.

Kompleksowe informacje o samochodzie:
Dzięki rozwiązaniu Maserati Connect zawsze masz 
dostęp do danych o stanie Twojego Maserati; otrzymasz 
nawet przypomnienie o kolejnej wizycie w serwisie. W 
sytuacji awaryjnej podczas podróży lub po kradzieży 
samochodu dostępne jest dedykowane wsparcie.

Inteligentna komunikacja:
Twoje Maserati jest częścią ekosystemu inteligentnych 
rozwiązań. Zapytaj asystenta Alexa lub Google o 
status pojazdu lub poproś o wysłanie danych miejsca 
docelowego do zawsze aktualnej nawigacji. Nawiązanie 
połączenia z pojazdem w domowym zaciszu jest 
bardzo łatwe. Mając do dyspozycji samochodowego 
asystenta Alexa, możesz odtwarzać muzykę, posłuchać 
wiadomości, sprawdzić pogodę, sterować domowymi 
urządzeniami inteligentnymi i nie tylko.

Wi-Fi i nawigacja:
Poznaj możliwości systemu z ekranem o przekątnej 
12,3 cala podczas korzystania z nawigacji zawierającej 
najnowsze mapy i dostępnych w czasie rzeczywistym 
danych o ruchu drogowym, a także odbieraj informacje 
o pogodzie i dostępnych parkingach w miejscu 
docelowym, które łatwo znajdziesz, korzystając z 
funkcji Street View. Włącz dostępny w pojeździe 
punkt dostępowy Wi-Fi umożliwiający korzystanie 
z Internetu lub usług strumieniowo przesyłających 
dane nawet na 8 urządzeniach. 

Grecale Trofeo
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Zaawansowany System Wspomagania Kierowcy
Grecale wyposażone jest w szeroki zakres zaawansowanych systemów wspomagania 
kierowcy, najwyższego obecnie dostępnego na rynku poziomu jazdy autonomicznej.

Grecale Trofeo

Tempomat
Tempomat umożliwia kierowcy utrzymanie stałej, 
wybranej prędkości.

Adaptacyjny tempomat (ACC)
Jako ulepszona wersja zwykłego tempomatu, zapewnia 
on dodatkowo adaptacyjne funkcje.  Adaptacyjny 
tempomat automatycznie dostosowuje prędkość 
pojazdu, aby zachować bezpieczny, określony odstęp 
od pojazdów jadących z przodu. Maksymalna dostępna 
dla tego systemu prędkość to 210 km/h.

Asystent parkowania z aktywnym hamowaniem tylnym
Model Grecale jest w standardzie wyposażony w przednie 
i tylne czujniki parkowania. Oprócz funkcji Asystenta 
Parkowania, pojazd będzie automatycznie hamował, aby 
nie doszło do uszkodzenia zderzaka w trakcie parkowania.

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Model Grecale jest standardowo wyposażony w 
tylną kamerę parkowania z dynamicznymi liniami 
pomocniczymi. System ten pomaga kierowcy podczas 
parkowania lub podczas wykonywania manewrów w 
ciasnych uliczkach. W połączeniu z tylnymi czujnikami 
parkowania, system zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo 
ostrzega kierowcę o wszelkich potencjalnych obiektach 
lub przeszkodach na drodze.

Kamera panoramiczna
Opcjonalnie oferowana panoramiczna kamera 360° 
zapewnia kierowcy doskonałą widoczność z każdej strony 
samochodu dzięki kamerom i czujnikom umieszczonym 
w określonych miejscach pojazdu.

System zapobiegania niezamierzonemu opuszczaniu 
pasa ruchu
Oferowany opcjonalnie system, który koryguje tor 
jazdy, pomagając kierowcy uniknąć zderzenia z innym 
pojazdem, a także zmniejsza poziom stresu, na jaki 
narażony jest kierowca podczas jazdy w ruchu ulicznym.

Rozpoznawanie znaków drogowych
Opcjonalnie dostępna kamera skierowana do przodu, 
która wykrywa ograniczenia prędkości, związane z nimi 
znaki drogowe i odpowiednio ostrzega kierowcę.

Wykrywanie zmęczenia kierowcy
Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, dostępna 
opcjonalnie, monitoruje poziom zmęczenia kierowcy.  
Jeśli system wykryje oznaki zmęczenia kierowcy, 
zarekomenduje on postój na odpoczynek.

Wspomaganie unikania kolizji na skrzyżowaniach
System wspomagania unikania kolizji na skrzyżowaniach, 
oferowany jako wyposażenie opcjonalne, wykrywa 
ryzyko kolizji z pojazdami poruszającymi się w ruchu 
poprzecznym. System ostrzega kierowcę o zagrożeniu 
i w razie potrzeby zmniejsza ryzyko kolizji poprzez 
automatyczne hamowanie awaryjne.
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Inteligentny asystent prędkości 
Inteligentny asystent prędkości (ogranicznik prędkości i 
system rozpoznawania znaków drogowych) umożliwia 
kierowcy ustawienie prędkości maksymalnej oraz, w 
połączeniu z funkcją rozpoznawania znaków drogowych, 
ustawienie prędkości maksymalnej uwzględniającej znaki 
drogowe.

Automatyczne hamowanie awaryjne z funkcją 
rozpoznawania pieszych i rowerzystów
System ostrzega kierowcę o możliwości zderzenia 
czołowego; zachęca kierowcę do podjęcia stosownych 
działań poprzez ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne, a także 
może zainicjować hamowanie, aby pomóc kierowcy w 
uniknięciu zderzenia lub złagodzeniu jego skutków.

Czujnik martwego pola i ostrzeganie o ruchu poprzecznym 
(RCP)
Model Grecale oferuje opcjonalnie pasywne funkcje 
wykrywania martwego pola i ostrzegania o ruchu 
poprzecznym. Czujnik martwego pola monitoruje strefy 
po obu stronach pojazdu i ostrzega kierowcę, gdy 
pojazd znajdzie się w martwym polu po jednej ze stron. 
Funkcja ostrzegania o ruchu poprzecznym ma za zadanie 
pomóc kierowcy podczas wyjeżdżania tyłem z miejsc 
parkingowych, w których widoczność nadjeżdżających 
pojazdów może być niewystarczająca.

Aktywny asystent jazdy
Aktywny asystent jazdy stanowi rozszerzenie asystenta 
jazdy po autostradzie Maserati. Nowy system, w 
odróżnieniu od asystenta jazdy po autostradzie, który 
działa tylko na autostradach o ruchu bezkolizyjnym, 
jest obsługiwany na wszystkich drogach. Oczywiście 
kierowca musi być uważny w trakcie jazdy, ponieważ 
nadal jest prawnie odpowiedzialny za prowadzenie 
pojazdu i musi zawsze monitorować warunki jazdy, a w 
razie potrzeby być gotowym do przejęcia pełnej kontroli 
nad pojazdem w dowolnym momencie.

Wirtualna ściana
Wirtualna ściana to funkcja, która ma pomóc kierowcy 
podczas parkowania. Wyświetla ona przeszkody wykryte 
dzięki czujnikom parkowania w postaci kolorowych, 
przezroczystych wirtualnych bloków.

Grecale GT
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Skonfiguruj Własne Maserati
Każde Maserati wygląda jak dzieło sztuki powstałe dzięki staranności i dbałości, 
które mogą zapewnić wyłącznie ludzkie ręce. Zbuduj własne Maserati Grecale i 
dostosuj je do swoich potrzeb.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/pl/pl
https://www.maserati.com/pl/pl/shopping-tools/configurator
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Skonfiguruj samochód, który będzie odpowiadał Twojej osobowości. Fuoriserie to 
unikalny dla Maserati program personalizacji umożliwiający stworzenie niepowtarzalnych 
modeli Maserati w Twoim stylu. Okaż swoją śmiałość. Wyznacz swoje reguły.
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Kolekcje Stworzone Na Miarę
Dwie odważne kolekcje, nieskończony wachlarz możliwości. Zacznij od podstawowej 
wartości, która Cię napędza: osiągi, współczesny styl, innowacja. Poznaj niezliczone 
kombinacje, aby znaleźć Maserati, które najlepiej reprezentuje Twojego prawdziwego ducha.

Przeznaczona dla miłośników ponadczasowego stylu i ery gentlemanów 
wśród kierowców wyścigowych, a także dla wiernych koneserów historii 
Maserati. Kolekcja Corse została zainspirowana naszą wspaniałą historią 
w sportach motorowych. 

C O R S E

Przeznaczona dla futurystów, miłośników technologii 
i nowych materiałów, a także dla osób, które przyjmują 
zmiany z otwartymi rękami. Dla tych, którzy wiedzą, że to, 
co najlepsze, jest dopiero przed nimi.

FUTURA

Dowiedz się więcej o Fuoriserie

https://www.maserati.com/pl/pl/brand/fuoriserie
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Dane techniczne Grecale Trofeo
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Maksymalny moment obrotowy

Obroty silnika przy maks. momencie obrotowym

OSIĄGI

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie (0–100 km/h)

Droga hamowania (100–0 km/h)

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

Emisja CO
2
 (cykl niski)

Zużycie paliwa (cykl niski)

Emisja CO
2
 (cykl średni)

Zużycie paliwa (cykl średni)

Emisja CO
2
 (cykl wysoki)

Zużycie paliwa (cykl wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl bardzo wysoki)

Zużycie paliwa (cykl bardzo wysoki)

Zgodność z normą

Emisja CO
2
 (cykl mieszany)

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj skrzyni biegów

WYMIARY I WAGI

Długość

Szerokość (z lusterkami bocznymi)

Szerokość (bez lusterek bocznych)

Wysokość

Rozstaw osi

Pojemność zbiornika paliwa 64 l 64 l 64 l

Średnica zawracania 12,4 m 12,4 m 12,4 m

Masa według homologacji 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Pojemność bagażnika 535 l 535 l 570 l

SILNIK

Liczba i układ cylindrów

Objętość skokowa

Średnica wewnętrzna cylindra

Skok tłoka

Stopień sprężania

Maksymalna moc znamionowa

Obroty przy mocy maksymalnej

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 cm3 1995 cm3 3000 cm3

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

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

300 KM 330 KM 530 KM

5750 obr./min 5750 obr./min 6500 obr./min

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2000 - 4000 obr./min 2000 - 5000 obr./min 3000 - 5500 obr./min

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

5,6 sek. 5,3 sek. 3,8 sek.

<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

Automatyczna 8-biegowa Automatyczna 8-biegowa Automatyczna 8-biegowa

Dane odpowiadają testom przeprowadzonym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151 i są aktualne według stanu z lipca 2021 r. Sprawdź 
dostępność rocznika 2022 Maserati Connect w swoim kraju.

Grecale GT
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Świat możliwości
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Kursy jazdy Master Maserati
Nie ma takiego kierowcy Maserati, który przynajmniej raz w życiu 
nie zastanawiał się nad tym, jak to jest, gdy podczas zmiany biegów 
wskazówka obrotomierza dociera do czerwonego pola. Jak to jest 
pokonać zakręt wzdłuż optymalnego toru jazdy albo testować 
hamulce do granic ich możliwości… W Master Maserati Driving 
Experience można poznać odpowiedzi na wszystkie te pytania – i 
nie tylko! Cykl prowadzonych przez profesjonalistów kursów jest 
skierowany do osób, które pragną poznać potencjał, jaki drzemie 
w najszybszych modelach Maserati w ich naturalnym środowisku: 
na torze wyścigowym. Za sprawą premiery rewelacyjnego 
supersamochodu MC20 oraz potężnych wariantów Trofeo modeli 
Ghibli i Levante program Master Maserati Driving Experience 
staje się jeszcze bardziej dynamiczny i emocjonujący. Wszystkie 
informacje na temat naszych programów dla kierowców można 
znaleźć na stronie mastermaserati.com lub uzyskać, kontaktując 
się z nami bezpośrednio pod adresem info@mastermaserati.it.

Usługi finansowe
Dzięki pakietowi finansowemu Maserati swój samochód zakupisz 
na najlepszych warunkach dostępnych na rynku. Oficjalni dealerzy 
Maserati z chęcią posłużą Ci fachowym doradztwem finansowym, 
przedstawiając wszystkie dostępne opcje płatności, a także 
tworząc pakiet dopasowany do Twoich wymagań i potrzeb.

Program pomocy drogowej
Program pomocy drogowej Maserati oferuje bogaty katalog 
bezpłatnych usług dostępnych w trakcie obowiązywania gwarancji 
na pojazd. W sytuacjach awaryjnych możesz skontaktować 
się z działającymi całodobowo centrami pomocy. Wysoko 
wykwalifikowani i uprzejmi fachowcy pomogą w znalezieniu 
najlepszego możliwego rozwiązania każdego problemu, z którym 
może się spotkać klient.

Pełna obsługa kredytowa*
Pozostań w podróży, nawet gdy Twój samochód jest w naprawie 
– dzięki pełnej obsłudze kredytowej szybko znajdziesz się za 
kierownicą pojazdu zastępczego z mapą satelitarną, łańcuchami 
śniegowymi i fotelikami dla dzieci bez dodatkowych opłat. 
Wszystko to, by Twoja podróż minęła spokojnie i bez stresu.

* Więcej informacji na temat obsługi kredytowej można uzyskać 
od dealera lub działu obsługi klienta Maserati pod adresem  
info@maserati.com.
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Świat Trójzębu

Zwiedzanie fabryki
Zobacz na własne oczy, jak w historycznym zakładzie Maserati w 
Modenie powstaje zupełnie nowe Maserati MC20. Trwająca 1 godz. 
i 45 minut wycieczka po fabryce rozpoczyna się od omówienia 
historii naszej marki i prezentacji katalogu modeli. Następnie 
prezentowana jest linia montażowa, laboratorium silników, lakiernie 
i oficjalny sklep. Dostępna jest także 40-minutowa wycieczka po 
salonie ze szczegółowym przybliżeniem historii marki i prezentacją 
katalogu modeli. Więcej informacji: factorytour@maserati.com.

Pamiątkowy album
Po powitalnym poczęstunku z kawą i napojami w salonie odwiedzisz 
historyczny zakład produkcyjny Maserati w towarzystwie 
przewodnika i fotografa, zobaczysz również prezentację nowego 
Maserati. Ostatnie zdjęcia zostaną zrobione przed pożegnaniem, a 
pamiątkowy album prześlemy Ci w postaci cyfrowej.

Kolekcja Maserati
Kolekcja Maserati składa się z wyjątkowych strojów sportowych 
i markowych produktów stworzonych specjalnie dla ludzi 
pasjonujących się wszystkim, co związane z Maserati. Produkty 
z kolekcji dostępne są u każdego dealera Maserati oraz w sklepie 
salonu w Modenie. Można je również nabyć z dostawą do domu 
na stronie maseratistore.com.

Klub Maserati
Obecnie na świecie istnieje ponad 30 klubów Maserati, liczących 
ponad 3000 członków. Dołączenie do ekskluzywnego Maserati 
Club oznacza dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami 
i wszystkimi emocjami z innymi właścicielami Maserati. To 

również specjalne wydarzenia motoryzacyjne, na które możesz 
otrzymywać zaproszenia. Kierowcy samochodów klasycznych, 
jak i współczesnych mogą czerpać przyjemność z jazdy swoimi 
modelami Maserati podczas krajowych i międzynarodowych 
wydarzeń takich jak Global Gathering czy Maserati International 
Rally. Odwiedź dedykowaną sekcję na maserati.com, aby uzyskać 
kontakt do lokalnego Klubu Maserati.

Oryginalne akcesoria Maserati
Opracowane specjalnie z myślą o potrzebach naszych klientów 
oryginalne akcesoria Maserati to idealne połączenie stylu, 
funkcjonalności, wygody i wydajności. Katalog akcesoriów do 
Grecale został stworzony zgodnie z najwyższymi standardami 
sztuki Maserati, by zagwarantować praktyczność wraz z 
możliwością dodania Twojego indywidualnego, niepowtarzalnego 
szlifu. Przygotuj się na odkrycie wszystkich opcji personalizacji 
dostępnych w specjalnej broszurze, na oficjalnej stronie maserati.
com lub przez Oficjalną Sieć Maserati.

Programy klienckie
Jazda Maserati to wielkie przeżycie, nieważne czy jedziesz do 
pracy jak co dzień, czy wybierasz się w podróż, która zapadnie 
Ci w pamięć. Właśnie dlatego Maserati utworzyło dedykowane 
programy klienckie – aby zagwarantować niezliczone kilometry 
troskliwej opieki oraz doskonałe osiągi Twojego Grecale. Daj 
sobie więcej spokoju ducha za sprawą naszych programów. 
Odkryj więcej na oficjalnej stronie (www.maserati.com) lub przez 
Oficjalną Sieć Maserati.
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Archivio Storico 
Stworzona dla entuzjastów i właścicieli zabytkowych samochodów 
Maserati, „Archivio Storico” to organizacja dedykowana 
tym, którzy chcą zaangażować się w chwalebną przeszłość 
marki. „Archivio Storico” może zapewnić Klientom Maserati 
usługę dokumentacji historycznej dotyczącej ich pojazdów. 
W szczególności dostępne są różne rodzaje certyfikowanych 
dokumentów historycznych, dokładnie zbadanych w Archiwum 
Historycznym Maserati. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat usługi dokumentacji historycznej, wyślij e-mail na adres:  
archivio.storico@maserati.com. 

Maserati Classiche
Na początku nowej ery Maserati oddaje hołd swojej przeszłości, 
tworząc nowy program wokół swojego najcenniejszego zasobu: 
Naszej Historii. Maserati Classiche to nowy dział zaprojektowany 
specjalnie dla właścicieli samochodów Maserati Classic. Maserati 
Classiche świadczy dla naszych klientów szereg dedykowanych 
usług dotyczących Certyfikacji Autentyczności, komponentów 
do samochodów Classic oraz wsparcia przy renowacji. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu 
Maserati Classiche, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail  
maserati.classiche@maserati.com.

Europa: 

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

Kontakt na świecie
Chiny:

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

Obie Ameryki:

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

Japonia:

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

Bliski Wschód:

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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Grecale Trofeo

Ilustracje i teksty zawarte w tym katalogu oparte są na informacjach 
dostępnych w momencie produkcji. Niektóre modele, funkcje i 
akcesoria mogą być niedostępne lub mogą stać się dostępne dopiero 
po wprowadzeniu samochodu na rynek lub w ramach programu 
Fuoriserie. Maserati zastrzega sobie prawo do zmiany kolorów, wzorów 
i cech technicznych w dowolnym momencie i bez wcześniejszego 
powiadomienia. Oficjalni dealerzy Maserati z przyjemnością udzielą 
dalszych szczegółów i aktualizacji w tym zakresie. Pozostań w kontakcie 
z Maserati, odwiedzając maserati.com
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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/pl/pl/models/grecale
https://www.maserati.com/pl/pl/models/grecale
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