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Dar aos automóveis o nome dos ventos mais famosos do mundo é uma 
tradição da Maserati. A tradição continua com um novo SUV, batizado 
com o nome do forte vento nordeste do Mar Mediterrâneo: O Grecale. 
Cosmopolita e moderno. Italiano e intemporal. Desta tensão criativa 
surge o novo Grecale. As suas linhas esculpidas fundem elementos 
essenciais de design icónico com uma visão audaz e futurista. Pureza 
da forma, livre de ostentação. O excecional nunca segue tendências.

A ousadia de desafiar as tendências

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Possibilidades infinitas

O novo Grecale é alimentado pelo espírito de aventura quotidiana com 
tudo o que se esperaria de um SUV da Maserati.

Uma exposição inovadora do desempenho do Maserati. A Grecale 
apresenta apenas as nossas mais recentes capacidades de motor. Além 
da propulsão híbrida suave de 300 ou 330 cv, vem o super potente mas 
eficiente motor Nettuno V6 de 530 cv.

V6 Engine - Grecale TrofeoL4 Engine - Grecale GT, Modena
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Três novos acabamentos para um 
encontro únicoencounter

O acabamento Trofeo foi concebido para condutores que 
adoram desporto e grandes desempenhos. Uma boa aparência 
aliada a um motor de potência irresistível. A fibra de carbono 
exposta tem uma textura que se aproxima da tridimensional, o 
aspeto tátil evoca quase um efeito de matéria-prima.

Trofeo

Modena

Foram lançados três novos acabamentos exclusivos como parte da nova Gama 
Grecale. Em termos de estilo, os novos acabamentos GT, Modena e Trofeo 
introduziram um novo logótipo Maserati no capô e um novo emblema específico 
para cada versão de acabamento colocado imediatamente acima das três icónicas 
saídas de ar laterais. Na parte traseira, o logótipo tradicional da saetta foi substituído 
por um novo logótipo do Tridente no pilar C, enquanto uma nova grafia da Maserati 
chama a atenção na bagageira.

Com o acabamento GT, a Maserati está a pensar em personagens cosmopolitas 
com um estilo de vida dinâmico que procuram algo nos materiais e nas texturas 
que evoque uma sensação de conforto mesmo ao conduzir longas distâncias.

GT

Modena trim é feito para pessoas cujo 
estilo de vida é mais desportivo e passam 
mais tempo ao ar livre seguindo as suas 
paixões. Para o Modena trim, a Marca tem 
em mente pessoas que cobrem milhas 
elevadas, utilizam o seu carro para viajar, 
uma pessoa altamente dinâmica, sempre 
em movimento.
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A Coleção Grecale
Uma escolha, várias possibilidades para se distinguir.

Grecale GT

300HP
5.6sec

0-100 km/h

5.3sec
0-100 km/h

3.8sec
0-100 km/h

L4 450Nm240km/h AWD

Grecale Modena

330HP L4 450Nm240km/h AWD

530HP V6 620Nm285km/h AWD

Grecale Trofeo

Potência 
máxima

Aceleração Arquitetura 
do motor

Binár io 
máximo

Velocidade 
máxima

Tract ion

Grecale GT
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Aberturas de ar laterais e GT Badge

Detalhe do encosto de cabeça

Maglia Milano

Grecale GT-Transforme o seu dia a dia em algo excecional

300HP

P o t ê n c i a 
m á x i m a

A c e l e r a ç ã o

5.6sec
0-100 km/h

V e l o c i d a d e 
m á x i m a

240km/h

A r q u i t e t u r a  d o 
m o t o r

L4
Tr a c t i o n

AWD
B i n á r i o
m á x i m o

450Nm

The GT trim, powered by a four-cylinder mild hybrid engine capable 
of delivering 300hp, elegantly underlines the original Maserati 
charm and elegance. The exotic details of the Grecale GT gracefully 
express the Brand’s passion for luxurious details and ever-so-visible 
Italian style.
Innovative laser processing re-interprets the iconic Maglia Milano, 
taken from fine jewelry and watchmaking. Standard aluminum 
paddle shifters underline the sporty soul of the Grecale.

Descobrir mais sobre Grecale GT

https://www.maserati.com/pt/pt/models/grecale
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Aberturas de ar laterais e distintivo de Modena

Logotipo Trident no Pilar C

Exaustores

Grecale Modena-Transforme o seu dia a dia em algo excecional

P o t ê n c i a 
m á x i m a

V e l o c i d a d e 
m á x i m a

A r q u i t e t u r a  d o 
m o t o r

Tr a c t i o n B i n á r i o
m á x i m o

Uma demonstração inovadora do desempenho da Maserati.  

Para a alma desportiva que está sempre em movimento. 
Inspirados na arquitectura italiana, os interiores apresentam 
um motivo gráfico bordado combinado com uma madeira 
rara, de tom cinzento, com um acabamento de poros abertos, 
realça a experiência táctil. A carroçaria apresenta rodas de liga 
leve de 20” (21’’ opcionalmente), logotipos com acabamento 
preto brilhante, divisor frontal, grelha, sombras das janelas e 
inserções nas saias laterais e nos escapes escuros.

Descobrir mais sobre Grecale

330HP
5.3sec

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

A c e l e r a ç ã o

https://www.maserati.com/pt/pt/models/grecale
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Aberturas de ar laterais e crachá Trofeo

Headrest detail

Fibra de carbono

Grecale Trofeo-A arte da rapidez

Condução excepcional, todos os dias, a qualquer hora. A construção 
leve, combinada com motores de alto desempenho, faz com que a 
condução seja mais rápida. O eixo de transmissão feito em fibra 
de carbono e a utilização extensiva de materiais como o alumínio 
contribuem para uma relação potência/peso de primeira classe, 
aceleração e velocidade. Tais como a fibra de carbono tridimensional 
exposta e o par de couro perfurado com motivos chevron que 
intensificam o dinamismo do automóvel.

Descobrir mais sobre Grecale Trofeo

P o t ê n c i a 
m á x i m a

V e l o c i d a d e 
m á x i m a

A r q u i t e t u r a  d o 
m o t o r

Tr a c t i o n B i n á r i o
m á x i m o

530HP
3.8sec

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

A c e l e r a ç ã o

https://www.maserati.com/pt/pt/models/grecale
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Folgore: eletrificação à maneira da Maserati
Uma energia 100% elétrica que projetará o Tridente para o futuro.



20 21

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Um convite distinto

O Grecale acolhe um novo paradigma de luxo assente na 
tradição, inovação e visão concreta. Cada detalhe tem 
uma finalidade. Cada função exprime emoção, até aos 
mais pequenos detalhes. A pureza estética continua nos 
interiores onde o minimalismo digital se mistura com a 
engenharia artesanal. É aqui que o nosso legado, território 
e excelência artística são reinterpretados através do 
processamento inovador de cores, texturas, materiais e 
acabamentos.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Luxo de alta potência Grecale TrofeoGrecale Modena
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Voltar para tras:
Inspirados pelo Giugiaro 3200 GT, os faróis traseiros em forma de 
bumerangue integram-se perfeitamente com as linhas limpas da 
Grecale. Na parte inferior, mais técnica, os exaustores recentemente 
concebidos descrevem visualmente o rugido do som Maserati.

Um olhar ousado para o futuro:
Tecnologia Led com uma assinatura de desenho derivada do carro 
super desportivo Maserati MC20. Os faróis da Grecale encaixam 
perfeitamente na sua forma de carroçaria mais vertical.

Sinais distintivos:
As saídas de ar triplas laterais têm 
sido um elemento essencial nos 
desenhos do Maserati desde 1947. 
Na Grecale vão com os nomes 
das versões de acabamento: GT, 
Modena ou Trofeo

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Suspensões pneumáticas:
Desde abraços de estrada a passeios todo-o-terreno. 
As suspensões pneumáticas, de série no Trofeo e 
opcionais para outras versões, podem ser calibradas 
através de seis níveis, de acordo com o seu modo 
de condução e necessidades. Quando o carro está 
estacionado, a altura alterada facilita a entrada e 
saída.

Siga o seu próprio caminho:
Qual é o seu estado de espírito hoje? O que anda a tramar? Do 
COMFORT ao GT, do SPORT ao OFF-ROAD: basta seleccionar o 
seu modo de condução e ir. Se tem um Trofeo e está à procura do 
máximo desempenho, seleccione o modo CORSA com Controlo 
de Arranque: bellissimo.

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Com o Assistente Inteligente Maserati (MIA) 
personalizável com o sistema Android Automotive 
OS, pode aceder aos vários comandos no grande 
ecrã de 12,3”: navegação, multimédia, modos de 
condução, configurações do veículo, aplicações 
e muito mais. Tudo apenas a um toque de 
distância.

Ecrã Comfort:
O ecrã Comfort de 8,8” permite um fácil acesso 
à maioria das características e à personalização 
do Grecale (comando de luzes, ventilação e 
aquecimento dos bancos, ar condicionado, 
iluminação ambiente). Com o controlo por 
gestos inteligente, o ecrã Comfort de 8,8” está 
definido para aumentar o nível de segurança 
no automóvel, mantendo o condutor focado 
na estrada sem ter de procurar configurações 
climáticas no ecrã.

Conjunto de instrumentos:
O painel digital TFT 12,3’’ foi concebido 
para assegurar visibilidade total em 
qualquer condição e para qualquer 
condutor. Estão disponíveis quatro 
configurações: Classic, Evolved, Relaxed 
e Corsa (apenas no Trofeo).

O futuro é agora:
Estrutura clássica, tecnologia avançada. 
Chegou a altura de renovar um detalhe 
distintivo. O icónico relógio mecânico 
transformou-se num smartwatch digital cujo 
estilo muda de acordo com o seu gosto. Não 
só diz as horas, como também se transforma 
numa interface condutor-veículo que permite 
interações vocais inteligentes.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Tudo claro acima:
O tejadilho da Grecale em vidro de segurança 
colorido - padrão na versão Trofeo - é controlado 
pela potência e pode estar na posição “aberta”, 
“ventilada” ou “fechada”. A interacção entre a luz 
e o material é sublime.

O formulário é função:
O painel central livre de botões e alavanca de velocidades 
dá espaço para o espaçoso apoio de braços, dois 
amplos suportes para copos, um grande compartimento 
de armazenamento com portas borboleta duplas, e uma 
área de carga para telemóvel. 

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Ocupe o seu lugar:
Os interiores do Grecale são uma fusão 
de funcionalidade e luxo. O interior é 
inspirado pelo conceito de um design 
simples, moderno e emotivo, com 
espaço para novas tecnologias.

Iluminação ambiente:
Uma iluminação difusa suave com três níveis de intensidade 
disponíveis cria um efeito refinado de sala de estar. As luzes ficam 
vermelhas quando em modo Sport e amarelas quando em modo 
Corsa (apenas na versão Trofeo).

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Espaço interior superior:
O seu conforto, a nossa obsessão. O 
novíssimo SUV Grecale é o melhor da 
classe em termos de espaço do habitáculo, 
maximizando o seu volume através de um 
design funcional e eficiente.

Sonus faber sound system: 
A nota do motor da Grecale precisa do 
melhor sistema de som in-car para combinar. 
A parceria com Sonus faber, Italian Artisans 
of Sound, proporciona uma experiência de 
audição de cortar a respiração com os seus 
sistemas áudio para a Grecale. 

A voz de Sonus faber:
O equilíbrio sonoro excepcional na cabine é 
alcançado através de materiais naturais, design 
exclusivo de altifalantes e tecnologia de subwoofer 
por medida. Com um excelente isolamento do 
ruído exterior, a Grecale oferece o palco perfeito 
para uma experiência musical de 360°.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Conecte-se ao seu dia-a-dia
Desfrute do luxo de estar no controlo, a qualquer hora e em qualquer lugar que desejar 
através do seu smartphone, smartwatch ou assistente virtual. Maserati Connect: uma 
experiência quotidiana sem descontinuidades, inteligente e digital no seu Grecale e à 
sua volta.

Connected Care:
O Maserati connect está ao seu serviço e irá mantê-lo 
informado sobre a saúde do seu Maserati e irá mesmo 
lembrá-lo do seu próximo serviço. Em caso de emergência, 
é prestado apoio dedicado quando necessita de ajuda 
ao longo da viagem ou em caso de roubo do carro.

Smart, connected:
Tu Maserati como parte de tu ecosistema 
inteligente. Solo tienes que preguntar a Alexa o a 
Google Assistant por el estado de tu vehículo, o 
para enviar un destino a tu navegación siempre 
actualizada. Comunicarse con tu coche desde 
el sofá es así de sencillo.
Con Alexa en el coche, puedes pedirle que 
reproduzca música, escuche las noticias, 
compruebe el tiempo, controle los dispositivos 
domésticos inteligentes y mucho más

Wi-Fi e Navegação:
Desfrute da unidade principal de 12,3” 
enquanto navega com os mapas mais 
recentes e informações de tráfego em tempo 
real, e receba actualizações sobre o tempo 
e a disponibilidade de estacionamento no 
destino, tornadas fáceis de encontrar com 
o Street View. Active o hotspot Wi-Fi a 
bordo e navegue e faça streaming em até 8 
dispositivos.

Grecale Trofeo
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Sistema Avançado de Assistência à Condução
O Grecale está equipado com uma gama abrangente de Sistemas Avançados de 
Assistência à Condução de Nível 2, o mais alto nível de apoio à automatização da 
condução disponível no mercado.

Grecale Trofeo

Cruise Control
O Cruise Control permite que o condutor mantenha a 
velocidade fixa desejada.

Cruise Control Adaptativo
A funcionalidade adaptativa está disponível 
opcionalmente como atualização do Cruise Control 
padrão. O Cruise Control Adaptativo adapta 
automaticamente a velocidade do veículo de modo a 
manter uma distância segura selecionada dos veículos 
à frente. A velocidade máxima disponível é de 210 
Km/h.

Assistente de estacionamento com travagem traseira 
ativa
O Grecale está equipado com sensores de estacionamento 
dianteiros e traseiros. Para além da funcionalidade 
do assistente de estacionamento, o veículo travará 
automaticamente para evitar danos no para-choques 
nas manobras de estacionamento.

Câmara de visão traseira com linhas dinâmicas
O Grecale vem equipado com a câmara de 
estacionamento traseira com linhas dinâmicas de série. 
Este sistema ajuda o condutor a estacionar ou durante 
manobras apertadas. Em combinação com os sensores 
de estacionamento traseiros, o sistema alerta visual e 
acusticamente o condutor para quaisquer potenciais 
objetos ou obstruções.

Câmara de visão circundante
A câmara de visão panorâmica, disponível como opção, 
permite ao condutor ter uma excelente visibilidade 
de cada lado do veículo graças a câmaras e sensores 
localizados em áreas específicas do veículo.

Gestão ativa da faixa de rodagem
Disponível como opção, proporciona a correção da 
direção para ajudar o condutor a evitar uma colisão com 
outro veículo e reduz o stress para o condutor quando 
está em trânsito.

Reconhecimento de sinais de trânsito
Disponível como opção, consiste numa câmara frontal 
que reconhece limites de velocidade, sinais de trânsito 
relacionados e fornece alertas ao condutor.

Deteção de sonolência durante a condução
Disponível como conteúdo opcional, a deteção de 
sonolência durante a condução monitoriza a sonolência 
do condutor.  Se o sistema detetar sinais de sonolência, 
o condutor é alertado para repousar.

Assistente de cruzamentos
Disponível como conteúdo opcional, o assistente de 
cruzamentos deteta o risco de colisão com o tráfego 
transversal dos cruzamentos. Proporciona ao condutor 
um aviso de risco e reduz o risco de colisão através da 
travagem automática de emergência, quando apropriado.
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Assistência de velocidade inteligente 
A assistência de velocidade inteligente (Limitador de 
velocidade & TSR) permite ao condutor definir uma 
velocidade máxima e, em conjunto com o reconhecimento 
de sinais de trânsito, definir uma velocidade máxima de 
acordo com os sinais de trânsito.

Automated Emergency Braking with Pedestrian/Cyclist 
Recognition
O sistema avisará o condutor de uma potencial colisão 
frontal; incitará o condutor a tomar medidas através de 
aviso sonoro e visual, podendo finalmente desencadear 
uma força de travagem numa tentativa de ajudar o 
condutor a atenuar ou evitar a colisão. 

Monitor de ângulo morto e tráfego cruzado pela traseira 
(RCP)
O Grecale disponibiliza como conteúdo opcional as 
funções de deteção de ângulo morto e tráfego cruzado 
pela traseira. O ângulo morto monitoriza as zonas de 
deteção em ambos os lados do veículo e alerta o condutor 
quando um veículo entra numa das zonas de ângulo 
morto. A função de tráfego cruzado pela traseira destina-
se a ajudar os condutores quando saem de lugares de 
estacionamento onde a sua visão de veículos em sentido 
contrário pode estar bloqueada.

Assistência à Condução Activa
A assistência ativa à condução é uma extensão da 
assistência em autoestrada da Maserati. Ao contrário 
da assistência em autoestrada, que funciona apenas em 
autoestradas de acesso limitado, este novo sistema é 
suportado em todas as condições de estrada. É evidente 
que o condutor continuar a ter de estar atento enquanto 
conduz, uma vez que ainda é legalmente responsável pela 
condução e deve supervisionar sempre as condições de 
condução e estar preparado para manter o controlo total 
do veículo em qualquer momento, se necessário.

Parede virtual
A parede virtual é uma característica destinada a ajudar 
o condutor durante as manobras de estacionamento. 
Apresenta o obstáculo detetado pelos sensores 
de estacionamento sob a forma de blocos virtuais 
transparentes coloridos. 

Grecale GT
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Construa o Seu Próprio
Cada Maserati é como uma obra de arte construída com o cuidado e a atenção 
que só a mão humana pode proporcionar. Crie o seu próprio Maserati Grecale e 
personalize-o de acordo com as suas necessidades.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/pt/pt
https://www.maserati.com/pt/pt/shopping-tools/configurator


48 49

O seu Maserati é feito à medida da sua personalidade única. O Fuoriserie é o 
inconfundível programa de personalização da Maserati que lhe permite criar veículos 
Maserati únicos, desenhados por si. Liberte a sua ousadia, estabeleça as suas próprias 
regras.
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Feito à medida Colecções
Duas colecções ousadas, um leque infinito de possibilidades. Comece a partir de 
um valor central que o impulsiona, quer seja performance, estilo contemporâneo ou 
inovação, e explore as inúmeras combinações para encontrar o Maserati que melhor 
representa o seu verdadeiro espírito.

Dedicado aos amantes do estilo intemporal, a era 
‘Gentleman Racer’, e fiéis conhecedores da narrativa 
do Maserati. A colecção Corse é inspirada pela nossa 
gloriosa herança de corridas.

C O R S E

Dedicado aos futuristas, amantes da tecnologia e de 
novos materiais, pessoas que abraçam e encorajam a 
mudança com entusiasmo e energia. Para as pessoas 
que conhecem o melhor ainda está para vir.

FUTURA

Descobrir mais sobre Fuoriserie

https://www.maserati.com/pt/pt/brand/fuoriserie
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Especificações técnicas Grecale Trofeo
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Binário máximo

Regime do motor ao binário máximo

PRESTAÇÕES

Velocidade máxima

Aceleração (0-100 km/h)

Distância de travagem (100-0 km/h)

Consumo de combustível (Ciclo combinado)

Emissões de CO2 (Ciclo baixo)

Consumo de combustível (Ciclo baixo)

Emissões de CO2 (Ciclo médio)

Consumo de combustível (Ciclo méio)

Emissões de CO2 (Ciclo alto)

Consumo de combustível (Ciclo alto)

Emissões de CO2 (Ciclo extra alto)

Consumo de combustível (Ciclo extra alto)

Regulamentação

Emissões de CO2 (Ciclo combinado)

TRANSMISSÃO

Transmissão

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura

Distância entre eixos

Capacidade do depósito de combustível 64 l 64 l 64 l

Diâmetro de viragem 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Peso em ordem de marcha 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Capacidade da mala 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

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 CV 330 CV 530 CV

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

Automática de 8 velocidades Automática de 8 velocidades Automática de 8 velocidades

Os dados correspondem a testes realizados em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1151, atualizado em julho de 2021. Verifique a 
disponibilidade do MY22Maserati Connect no seu país.

Grecale GT
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Um mundo de possibilidades
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Master Maserati Cursos de Condução
Não pode haver um condutor Maserati no mundo que não se 
tenha perguntado como deve ser empurrar o conta-rotações para 
o vermelho através das mudanças de velocidade, para levar a linha 
de corrida através de uma curva e para testar as capacidades 
de travagem do seu carro até ao seu limite. O Master Maserati 
Driving Experience responde a todas estas perguntas e muito mais 
através de uma série de cursos dirigidos profissionalmente para 
aqueles que desejam descobrir o potencial de desempenho dos 
modelos Maserati mais rápidos no seu ambiente natural: a pista de 
corridas. Com a introdução do sensacional supercarro MC20 e as 
poderosas versões Trofeo de Ghibli e Levante, a Master Maserati 
Driving Experience torna-se ainda mais dinâmica e emocionante. 
Para mais informações sobre as nossas experiências de condução, 
pode visitar o nosso website mastermaserati.com ou contactar-
nos directamente em 
info@mastermaserati.it.

Serviços Financeiros
A compra do seu carro com a ajuda de um pacote financeiro 
Maserati permite-lhe escolher as melhores condições do mercado 
e adaptá-las às suas necessidades. Os concessionários oficiais 
do Maserati terão todo o prazer em actuar como seus consultores 
financeiros, fornecendo orientação profissional sobre as várias 
opções de pagamento disponíveis e criando um pacote adaptado 
às suas necessidades.

Programa de Assistência Rodoviária
O Programa de Assistência Maserati oferece uma gama exclusiva 
de serviços e benefícios gratuitos durante todo o período de 
garantia do veículo. Os Centros de Assistência, disponíveis 

24 horas por dia, podem ser contactados em situações de 
emergência. Nestes locais eficientes, profissionais corteses e 
altamente qualificados fornecerão a melhor solução possível para 
qualquer problema assinalado pelo cliente.

Serviços de crédito completos*
Fique na estrada enquanto o seu carro está a ser reparado - com 
os nossos Serviços de Crédito Completo, estará ao volante de um 
carro de cortesia com mapas Geo, correntes de neve e cadeiras 
de criança incluídas: gratuitamente para que se possa concentrar 
em desfrutar da condução.

*Para mais informações, por favor contacte o seu revendedor ou o 
Serviço de Apoio ao Cliente da Maserati em info@maserati.com.
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O Mundo do Trident

Visita à fábrica
Descubra o coração de toda a produção do novo MC20 na 
histórica fábrica do Maserati em Modena. A visita à fábrica de 
1h45min começa com um passeio pelo património da marca 
e apresentação da gama de modelos. Segue-se a linha de 
montagem, o Laboratório de Motores, as instalações de Pintura 
e a Loja Oficial.
Visita ao Showroom: está disponível uma visita ao Showroom 
de 40 minutos, com apresentação do património e da gama 
de modelos. Para mais informações, contactar: factorytour@
maserati.com.

Entrega em Fábrica
Após um café e bebidas de boas-vindas no Showroom, pode 
visitar a histórica fábrica do Maserati, acompanhado por um 
guia especializado e por um fotógrafo. Agora, está na hora da 
sua nova inauguração do Maserati. Antes de nos despedirmos, 
as fotografias finais são tiradas. O álbum fotográfico digital 
comemorativo é enviado ao cliente. Todos os modelos podem ser 
entregues na fábrica de Modena. Solicite a entrega da fábrica ao 
seu revendedor oficial da Maserati.

Colecção Maserati
A colecção Maserati de roupa de lazer exclusiva e mercadoria de 
marca foi especialmente criada para aqueles que têm uma paixão 
por todas as coisas Maserati. Os artigos da Maserati Collection 
estão disponíveis em todos os concessionários Maserati e na Loja 
Maserati no showroom de Modena. Em alternativa, podem ser 
adquiridos online na maseratistore.com e entregues directamente 
na sua casa.

Maserati club
Existem actualmente mais de 30 Maserati Club no mundo, 

contando com mais de 3.000 membros. Aderir ao exclusivo 
Maserati Club significa partilhar conhecimentos, experiências e 
todo o entusiasmo com outros proprietários do Maserati - e ser 
convidado a participar em eventos especiais de automobilismo. Os 
condutores de automóveis de todas as épocas podem desfrutar 
do prazer de conduzir os seus modelos Maserati num calendário 
de eventos nacionais e internacionais criado especialmente pelos 
Maserati Club para os seus membros, tais como o Global Gathering 
ou o Maserati International Rally. Visite a secção dedicada no 
maserati.com para encontrar os contactos do seu clube local do 
Maserati.

Acessórios genuínos da Maserati
Especialmente concebidos para satisfazer as necessidades 
dos nossos clientes, os acessórios genuínos da Maserati são 
uma combinação perfeita de design, funcionalidade, conforto 
e desempenho. Produzidos segundo os mais elevados padrões 
de técnica da Maserati, a gama de acessórios Grecale foi 
desenvolvida para garantir uma grande praticidade juntamente 
com a possibilidade de acrescentar o seu toque pessoal e único. 
Prepare-se para descobrir todas as suas opções de personalização 
no catálogo específico, no website oficial maserati.com ou através 
da Rede Maserati Oficial.

Customer Programs
Conduzir um Maserati é uma experiência única na vida, 
independentemente de se tratar de um trajeto semanal habitual 
ou de embarcar numa viagem memorável. É por isso que a 
Maserati criou Programas de Cliente específicos para lhe garantir, 
quilómetro após quilómetro, o maior cuidado e o excelente 
desempenho do seu Grecale. Dê a si mesmo uma tranquilidade 
extra com os nossos programas. Descubra mais no website oficial 
maserati.com ou através da Rede Oficial Maserati.
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Archivio Storico 
Created for enthusiasts and owners of vintage Maserati cars, 
‘Archivio Storico’ is an organization dedicated to those who wish 
to engage with the marque’s glorious past. ‘Archivio Storico’ can 
provide Maserati Customers a service of Historical Documentation 
pertaining to their vehicles. More precisely, there are various types 
of certified historical documents available, carefully and precisely 
researched within the Maserati Historical Archive. For more 
information about the Historical Documentation service, email 
archivio.storico@maserati.com.

Maserati Classiche
No início de uma nova era, o Maserati presta homenagem ao seu 
passado criando um novo programa em torno do seu recurso 
mais precioso: A nossa História. O Maserati Classiche é um novo 
departamento especificamente concebido para os proprietários de 
automóveis Clássicos do Maserati. O Maserati Classiche fornece 
aos nossos clientes vários serviços dedicados à Certificação de 
Autenticidade, componentes para automóveis Clássicos e apoio 
à restauração. Para informações adicionais relacionadas com o 
Programa Maserati Classiche, contacte-nos por favor através do 
email maserati.classiche@maserati.com.

Europa: 

E-mail: info@maserati.com
Telefone: 00 800 62737284 (chamada gratuita) 
+390244412899

Contactos no mundo

Continente americano:

E-mail: mymaserati@maserati.com
Telefone: 877-696-2737 (chamada gratuita)

Japão:

E-mail: info.japan@maserati.com
Telefone: 0120-965-120  (chamada gratuita)

Médio Oriente:

E-mail: Customercare_mea@maserati.com

China:

Telefone: 400-688-51-11  (chamada gratuita)
021-61210200
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Grecale Trofeo

As ilustrações e textos contidos neste catálogo baseiam-se nas 
informações disponíveis no momento da produção. Alguns modelos, 
características e acessórios podem não estar disponíveis ou só se 
tornarem disponíveis após o lançamento do carro no mercado ou no 
âmbito do programa Fuoriserie. A Maserati reserva-se o direito de 
modificar cores, desenhos e características técnicas em qualquer altura 
e sem aviso prévio. Os concessionários oficiais do Maserati terão todo 
o prazer em fornecer mais detalhes e actualizações a este respeito. 
Mantenha-se em contacto com o Maserati visitando o maserati.pt



68

maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/international/en/models/ghibli
https://www.maserati.com/pt/pt
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