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Maserati Ghibli oferă ceva foarte diferit într-o lume a conformismului. 
Așa cum te-ai aștepta de la un sedan sport de lux, există un confort 
liniștitor și o tehnologie intuitivă fără efort. Atenția la detalii, stil și calitate, 
dezvăluie însăși esența Maserati. Oricare ar fi alegerea ta, indiferent de 
ambiția ta, Maserati Ghibli are întotdeauna un răspuns inspirațional unic.

Îndrăzneț și Elegant
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G h i b l i  |  1 9 6 6Primul Maserati Ghibli a fost proiectat de Giorgetto 
Giugiaro și prezentat la Salonul Auto de la Torino din 1966.
Giugiaro, pe atunci la 20 de ani, a fost considerat un geniu 
în design.
Și pe bună dreptate. Creația sa, cu formatul 2+2, formatul 
fastback, farurile telescopice și profilul îndrăzneț cu profilul 
de rechin a fost un hit instantaneu și a devenit un simbol de 
design auto.

Cel mai recent model Ghibli poartă spiritul care a modelat 
prima sa întrupare în 1966. Asta înseamnă lux exclusiv, 
stil glorios, tehnologie progresivă și, desigur, performanță 
motivantă.

O Moștenire Durabilă
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Posibilități nelimitate

O caracteristică principală a tuturor vehiculelor Maserati este capacitatea 
de a oferi o unitate dinamică, dar rafinată la viteze mari.

Puterea care îl propulsează pe Ghibli este oferită de motoarele pe benzină 
V6 sau V8 și de o variantă hibridă.

Motor V6 - Ghibli Modena, Ghibli Modena SMotor V8 - Ghibli Trofeo

Motor L4 - Ghibli GT Hibrid
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Trei noi niveluri de echipare pentru o întâlnire unică

Cel mai rapid Ghibli pentru a-ți manifesta cea mai 
îndrăzneață trăsătură de caracter. Aspectul coupé al lui 
Ghibli este intensificat de elementele de design inspirate 
din cursele de mașini, cu performanța în centrul atenției, 
fără a sacrifica însă confortul.

Trofeo

Inspirat de orașul nostru natal, 
ținutul mașinilor rapide. Cu nivelul de 
echipare Modena, caracterul sportiv 
al lui Ghibli ocupă locul central.

Modena

Trei noi niveluri de echipare exclusive au fost introduse ca parte a noii game Ghibli 
2022. În privința stilului, noile echipări GT, Modena și Trofeo introduc un nou logo 
Maserati pe capotă și o nouă emblemă specifică pentru fiecare versiune, plasată 
exact deasupra celor trei prize de aer laterale iconice. În partea din spate, tradiționala 
emblemă saetta a fost înlocuită cu un nou logo Trident pe montantul C, în timp ce o 
nouă inscripție Maserati își ocupă locul pe portbagaj.

Nivelul de echipare GT subliniază elegant filosofia inițială 
Maserati grand touring și întruchipează spiritul mai urban și 
contemporan al mărcii. Pentru Ghibli, acest fapt se traduce 
prin a călători la viteze mari într-un confort absolut.

GT
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Ghibli GT Hibrid

Ghibli Modena

Ghibli Modena S

Colecția Ghibli

Putere 
maximă

330CP

350CP

430CP

Accelera ț ie

5.7sec

5.5sec

4.9sec

Dispunerea 
motorului

L4

V6

V6

Cuplu 
Maxim

450Nm

500Nm

580Nm

Viteză 
maximă

255km/h

267km/h

286km/h

Trac ț iune

RWD

RWD

RWD

 O alegere, multe posibilități de a te remarca.

Ghibli Trofeo

430CP

580CP

4.7sec

4.3sec

V6

V8

580Nm

730Nm

286km/h

326km/h

AWD

RWD

Ghibli Modena S Q4

Putere 
maximă

Accelera ț ie Dispunerea 
motorului

Cuplu 
Maxim

Viteză 
maximă

Trac ț iune
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Ghibli - prize de aer laterale și emblema Modena

Ghibli - Detalii tetieră

Ghibli - Grilă

Ghibli - Nu ești ca toți ceilalți.

430CP

P u t e r e
m a x i m ă

A c c e l e r a ț i e
4.7sec

V i t e z ă
m a x i m ă

286km/h

D i s p u n e r e a
m o t o r u l u i

V6
Tr a c ț i u n e
AWD

C u p l u  M a x i m

580Nm

Oricare ar fi alegerea sau ambiția ta, Maserati Ghibli oferă 
întotdeauna un răspuns inspirațional unic.

Ghibli oferă confortul pe care îl aștepți de la un sedan sport 
de lux - distingându-se în același timp prin manevrabilitatea 
precisă a mașinilor sport. Acest echilibru, element definitoriu 
pentru Maserati, este o sursă de inspirație continuă - fie că te 
îndrepți către birou sau te dezlănțui într-o călătorie exaltantă. 
Ghibli este disponibil în trei noi niveluri de echipare exclusive: 
GT, Modena și Trofeo. Fiecare poate fi complet echipat potrivit 
dorințelor tale. La GT accentul este pe lux și confort, iar Modena 
și Trofeo se axează pe o conducere antrenantă.

Versiunea Modena S Q4 - specificații tehnice

Descoperă mai multe despre Ghibli

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/ghibli
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Ghibli GT Hibrid - prize de aer laterale și emblema GT

Ghibli GT Hibrid - Detalii tetieră

Ghibli GT Hibrid - logo Trident pe montantul C

Ghibli GT Hibrid - performanță deplină

330CP 5.7sec255km/h L4 RWD 450Nm

Natura este plină de momente în care o singură scânteie se 
transformă în ceva cu totul nou – un moment în care electrificarea 
acționează ca un catalizator pentru schimbare. Din aceeași categorie 
de inspirație provine Maserati Ghibli GT Hibrid: primul dintr-o gamă 
de vehicule noi, avangarda unei noi ere pentru marcă. Ghibli GT 
Hibrid alimentează viitorul Maserati, fără a-i trăda trecutul. Primul 
motor hibrid din istoria mărcii, unde inovația și tehnologia au întâlnit 
întotdeauna performanțele de top în materie de inginerie auto, pentru 
a propulsa marca Maserati către un viitor mai sustenabil. Mai rapid 
decât versiunea diesel, mai “verde” decât cea pe benzină: esența 
filosofiei Ghibli GT Hibrid.

Descoperiți mai multe despre Ghibli GT Hybrid

P u t e r e
m a x i m ă

A c c e l e r a ț i eV i t e z ă
m a x i m ă

D i s p u n e r e a
m o t o r u l u i

Tr a c ț i u n e C u p l u  M a x i m

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/ghibli/hybrid
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Ghibli Trofeo - Prize de aer laterale și emblema Trofeo 

Ghibli Trofeo - Detalii tetieră

Ghibli Trofeo - Grilă

Ghibli Trofeo - Arta de a fi Rapid

580CP 4.3sec326km/h V8 RWD 730Nm

Să trăiești îndrăzneț. Să conduci cu caracter. Să ieși în evidență în 
doar 4,3 secunde cu supremul Maserati Ghibli Trofeo. Cu 580 CP și o 
viteză maximă de 326 km/h, Trofeo este cel mai puternic Ghibli care 
a existat vreodată. Declarația ta îndrăzneață care redefinește arta 
posibilului. Aspectul coupé izbitor al Ghibli, intensificat de elemente 
de design inspirate din curse. Fibra de Carbon lucioasă din față, 
prizele de aer din spate și de pe laterale, și capota sculptată Trofeo 
cu extractoare de aer îți oferă doar o mostră din ceea ce te așteaptă 
când pui mâna pe volan. Așa a prins viață Ghibli Trofeo. Născut din 
cursă, îmbunătățit de confort cu un simț înnăscut pentru frumusețea 
eternă.

Descoperă mai multe despre Ghibli Trofeo

P u t e r e
m a x i m ă

A c c e l e r a ț i eV i t e z ă
m a x i m ă

D i s p u n e r e a
m o t o r u l u i

Tr a c ț i u n e C u p l u  M a x i m

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/ghibli/trofeo
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O invitație distinctă

Interiorul Ghibli este, în esență, o invitație clar exprimată 
de a călători – într-un confort luxos și cu acces fără efort 
la puterea înaltă aflată la dispoziția ta. În adevărata tradiție 
Maserati Grand Touring, cabina este caracterizată printr-
un stil italian elegant, finisaje lucrate manual și un design 
perfect organizat, proporționat generos.

Apucă-i volanul, simte padelele schimbătorului de viteze, 
apasă pe accelerație și reconectează-te la pasiunea ta 
nestăpânită pentru condus.
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Lux de mare putere
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Q4 Intelligence - sistem de tracțiune integrală:
Sistemul inteligent Q4 cu tracțiune integrală, disponibil pentru nivelul 
de echipare Modena, păstrează confortul și performanța la nivel maxim 
chiar și atunci când condițiile de drum sunt departe de a fi ideale. 
Algoritmul sofisticat dezvoltat de Maserati monitorizează permanent 
stimulii dinamici, precum viteza roții, volanul, unghiul de deviație și 
chiar și aderența roții versus stilul de conducere. Sistemul Q4 folosește 
aceste date pentru a stabili instantaneu un profil de aderență dedicat 
pentru fiecare roată. Acest fapt asigură o dinamică optimă oricând, în 
orice condiții de drum.

Uși cu Soft Close:
Funcția standard de intrare fără cheie îți permite să deschizi ușile 
sau portbagajul prin mânere, fără să atingi cheia fob. Tehnologia 
Soft Close închide în siguranță, fără efort și fără zgomot ușile 
lăsate ușor întredeschise, crescând siguranța și confortul mașinii, 
în special pentru copiii de pe bancheta din spate.

Senzor De Calitate A Aerului:
Ghibli este echipat cu un senzor 
inteligent asociat cu un sistem de 
analiză a semnalului care calculează 
nivelurile de poluare externă și 
împiedică aerul poluat și gazele 
toxice să intre în cabină, îmbunătățind 
confortul tuturor celor de la bord.
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Zonă de încarcare pentru telefon:
Sistemul permite încărcarea bateriei smartphone-ului 
plasându-l pe zona dedicată, fără a fi necesar să-l 
conectezi la portul de încărcare printr-un cablu. În plus, 
lângă încărcătorul wireless, șoferul și pasagerul vor găsi 
și două porturi USB, care vor permite atât încărcarea, 
cât și partajarea datelor cu sistemul de infotainment.

MIA (Asistent Inteligent Maserati):
Bazat pe tehnologia Android Automotive 
OS, noua generație MIA oferă o experiență 
inovatoare și personalizată pentru utilizatori. 
Ecranul tactil fără cadru de 10 “ 1 HD cu un 
raport de 16: 10 are o nouă interfață grafică. 
Ecranul are o margine elegantă, curbată din 
sticlă: o premieră în designul auto de acest gen.

Hotspot Wi-Fi pentru vehicule:
Opțiunea Wi-Fi este un alt atuu 
binevenit atunci când ești în mișcare în 
Ghibli. Pur și simplu pune o cartelă SIM 
în router pentru a accesa semnalele 
de internet din interiorul mașinii. Până 
la trei dispozitive pot fi conectate în 
același timp.
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Transmisie automată ZF opt trepte:
Transmisie automată sofisticată ZF cu opt trepte din Maserati Ghibli lasă 
puterea motorului sub controlul tău complet. Designul său avansat asigură 
schimbări precise de viteză și performanțe optime. Datorită software-ului 
auto-adaptiv, transmisia își modifică modurile de schimbare în funcție de 
stilul de condus, pentru o experiență individuală de condus și mai plină de 
satisfacții. Iar când vine vorba de călătorii lungi, de mare viteză, ultimele 
două trepte de viteză, a șaptea și a opta, sunt special calibrate pentru a 
reduce consumul de combustibil și pentru a crește și mai mult confortul.

Scaune spate rabatabile:
Trebuie să depozitezi în siguranță husa cu schiuri sau 
snowboard? Scaunele din spate cu pliere divizată 60/40 
asigură versatilitatea transportului de marfă.
Când scaunul de pe partea mai mică este complet rabatat, veți 
avea o extensie continuă aproape plată a podelei de încărcare 
pentru a găzdui echipamente și obiecte de dimensiuni mari.
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Măiestrie italiană:
Deschideți portiera modelului Maserati Ghibli și o combinație 
de stil italian elegant, cele mai bune materiale - precum tapițeria 
PELLETESSUTA realizată de Ermenegildo Zegna, o exclusivitate 
Maserati care va intra în programul Fuoriserie începând cu ianuarie 
2022 - și finisaje realizate manual îți vor trezi toate simțurile.

Nu toată pielea este creată la fel. Pielea naturală Pieno Fiore cu granulație 
completă oferă o delicatețe extraordinară la atingere și este considerată de 
neegalat în ceea ce privește calitatea și durabilitatea. Disponibil în toate versiunile 
Maserati Ghibli, această piele exclusivă este foarte dorită pentru textura subtilă, 
aroma naturală și capacitatea sa de a prelua o patină frumoasă în timp. Obținută 
exclusiv pentru Maserati, pielea selectată pentru scaunele Ghibli a fost aleasă 
cu atenție din douăsprezece soiuri diferite; toate convingătoare în sine.
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Maserati-ul tău este conectat
Stăpânește esența performanței, confortului și siguranței pentru a transforma fiecare 
călătorie într-o experiență unică și palpitantă. Conectat intuitiv și intrinsec de la aplicație 
la vehicul, Maserati Connect îți va conecta perfect mașina la obiceiurile și nevoile tale, 
lăsându-ți libertatea de a te bucura la maxim de condus.

Servicii De La Distanță:
Aplicația Maserati Connect afișează nivelul de combustibil, presiunea 
în anvelope, kilometrajul, durata de viață a uleiului și cardul de sănătate 
a vehiculului, inclusiv verificări pentru Sistemul de propulsie, Frâne și 
Suspensie, Ulei și Fluide, Sisteme de siguranță și Lumini.
Fiecare informație este actualizată când oprești motorul.

Amazon Alexa:
Alexa te poate ajuta să redai muzică, să 
obții indicații, să efectuezi apeluri, să verifici 
calendarul, să redai cărți audio, să îți controlezi 
casa inteligentă din mașină și multe altele, doar 
cu vocea ta – astfel încât să îți poți ține mâinile 
pe volan și ochii pe drum.

De Acasă în Vehicul:
Poți utiliza abilitatea Maserati Connect 
pentru Alexa, precum și funcția Google 
Assistant, pentru a interacționa de acasă cu 
vehiculul. Serviciul permite să întrebi despre 
starea vehiculului și să trimiți o destinație 
către sistemul de navigație al vehiculului 
(Trimite & Pornește).
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Sistem Avansat De Asistență La Condus
Ghibli este echipat cu o gamă impresionant de cuprinzătoare de Sisteme Avansate de 
Asistență la Condus. Înseamnă și mai multă liniște sufletească, indiferent dacă te afli 
într-un grand tour exclusivist sau într-o călătorie prin oraș.

Recunoașterea Semnelor de Circulație
Ce se întâmplă dacă mașina ta te poate avertiza despre semnul 
limită de viteză de care tocmai ai trecut? Recunoașterea 
Semnelor de Circulație este utilă pentru monitorizarea 
diferitelor tipuri de semne: limite de viteză, limite de viteză 
temporare și zone supuse restricțiilor de depășire.

Sistemul de Asistență pe Autostradă (HAS)
Ți-ai imaginat vreodată că poți combina virtuțile controlului 
adaptiv al vitezei de croazieră cu asistentul de menținere a 
benzii? Sistemul de Asistență pe Autostradă (HAS) este un 
sistem autonom de condus de nivel 2, conceput pentru a 
te ajuta să conduci, să accelerezi, să frânezi și să îți menții 
vehiculul pe banda sa, mai ales atunci când conduci pe 

autostrăzi sau pe drumuri de acces către autostrăzi.

Asistență Pentru banda de rulare (LKA)
Dorești să conduci mai în siguranță pe autostradă și pe  
drumul de acces? Asistența pentru banda de rulare (LKA) 
este o funcție de condus sigură, care este concepută pentru 
a identifica marcajele de pe bandă și pentru a iniția o manevră 
de ghidare pentru a preveni tăierea neintenționată a benzii. O 
caracteristică de siguranță a mașinii pe care categoric trebuie 
să o cauți. 

Sistem de Avertizare privind Depășirea Benzii
Datorită unei camere din oglinda retrovizoare care 
monitorizează marcajele rutiere din față, Sistemul de 
Avertizare privind Depășirea Benzii (LDW) ajută șoferul să 
mențină vehiculul pe banda aleasă pe autostrăzi și drumuri 
principale. Acest lucru reduce deplasarea în afara benzii de 
circulație și posibilitatea coliziunilor laterale prin furnizarea 
unei avertizări atunci când vehiculul taie marcajele de bandă 
fără să semnalizeze. Activarea manetei de semnalizare 
anulează sistemul.

Asistență Activă a Unghiului Mort
Ai nevoie de ajutor pentru a te uita în spate în mod electronic? 
Asistența Activă a Unghiului Mort (ABSA) detectează vehiculele 
care intră în punctele moarte laterale și spate atunci când 
schimbi benzile, depășești și parchezi. Este o caracteristică 
de condus în siguranță care te va ajuta să te confrunți cu unul 
dintre cele mai mari pericole ale drumului.

Cameră cu vedere 360
Aceasta oferă o vedere clară la 360° în jurul mașinii, ajutând 
la parcare și evidențiind obstacolele ascunse. Imaginile sunt 
filmate de două camere sub oglinzile ușii, plus camerele din 
față și din spate și redate pe ecranul principal al afișajului.

Control adaptiv al vitezei de croazieră cu Stop & Go
Ai nevoie de mai mult confort la volan cu o siguranță sporită 
atunci când conduci pe autostrăzi și drumuri de acces către 
autostrăzi? Control adaptiv al Vitezei de Croazieră (ACC) cu 
Oprire & Pornire ajustează viteza pentru a menține distanța 
prestabilită față de vehiculul din față. Te vei simți mai în siguranță 
ca niciodată atunci când conduci pe autostrăzi și pe drumurile 
de acces către autostrăzi în trafic limitat sau moderat.

Sistem de Avertizare în caz de Coliziune Frontală 
Dorești să te simți mai în siguranță atunci când conduci în 
trafic intens? Fie că este vorba de oră de vârf, de un eveniment 
important sau de un blocaj în trafic, sistemul Forward Collision 
Warning Plus reduce riscul de coliziuni repetate pentru a 
preveni sau limita deteriorarea vehiculului.

Sistem de Avertizare Trafic Spate pentru Deplasarea în 
Marșarier 
Aceasta este o caracteristică binevenită care emite un 
avertisment atunci când un vehicul nevăzut se apropie, din 
dreapta sau din stânga, în timp ce ieși cu spatele dintr-un loc 
de parcare.

Senzor de parcare față și spate și cameră de mers înapoi
Pentru a facilita manevrarea în spații înguste, Ghibli este 
echipat cu senzori de parcare în barele de protecție față și 
spate. În plus, există o cameră opțională cu vedere din spate, 
montată aproape de blocarea portbagajului, care arată ceea 
ce se află în spatele mașinii pe afișajul Maserati.

Asistență Activă La Condus
Active Driving Assist este o extensie a sistemului de Asistență 
pe Autostradă introdus pe gama Maserati MY18. Acest 
nou sistem este acceptat pe orice drum aflat în stare bună, 
indiferent dacă sunt drumuri urbane cu trafic intens, drumuri 
extraurbane sau autostrăzi.
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Configurează-l pe al Tău.
Fiecare Maserati este ca o operă de artă construită cu grija și atenția pe care numai 
mâna umană o poate oferi. Configurează-ți propriul Maserati Ghibli și personalizează-l 
pentru a se potrivi nevoilor tale.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia
https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/shopping-tools/build-and-price
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Maserati-ul tău special conceput pentru personalitatea ta unică. Fuoriserie este 
programul distinctiv de personalizare Maserati care îți permite să creezi mașini Maserati 
unice, concepute de tine. Dezlănțuie-ți îndrăzneala, stabilește-ți propriile reguli.
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Colecții făcute la comandă
Două colecții îndrăznețe, o gamă infinită de posibilități. Pornește de la o valoare 
de bază care te ghidează - fie performanța, stilul contemporan sau inovația, și 
explorează nenumăratele combinații pentru a găsi modelul Maserati care te 
reprezintă cel mai bine.

Dedicat iubitorilor de stil atemporal, Epoca “Gentleman 
Racer” și cunoscătorilor credincioși ai narațiunii Maserati. 
Colecția Corse este inspirată din moștenirea noastră 
glorioasă de curse.

C O R S E

Dedicat futuriștilor, iubitorilor de tehnologie și materialelor 
noi, oamenilor care îmbrățișează și încurajează schimbarea 
cu entuziasm și energie. Pentru cei care știu că partea 
cea mai bună de abia urmează.

Descoperă mai multe despre Fuoriserie

FUTURA

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/brand/fuoriserie
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Specificații tehnice
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DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime (*)

Ampatament

Raza cercului de viraj

Capacitatea de încărcare 

Capacitatea rezervorului de combustibil

Greutate Omologată

Greutate Medie

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea 

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă 

Turația motorului la putere max. 

Cuplu maxim

Turația motorului la cuplul maxim

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă

Accelerație (0- 100 km/h)

Distanță de frânare (100- 0 km/h)

Consumul de combustibil (ciclu combinat)

Emisii de CO
2
 (ciclu redus)

Consumul de combustibil (ciclu redus)

Emisii de CO
2
 (ciclu mediu)

Consumul de combustibil (ciclu mediu)

Emisii de CO
2
 (ciclu ridicat)

Consumul de combustibil (ciclu ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu extra ridicat)

Consumul de combustibil (ciclu extra ridicat)

Reglare

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

TRANSMISIE

Transmisie

GHIBLI GT HIBRID

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 CP)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

255 km/h

5.7 s

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 Final

186 - 213 g/km

Automată 8 viteze

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 CP)

5500 rpm

500 Nm

4500 rpm

267 km/h

5.5 s

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 Final

242 - 249 g/km

Automată 8 viteze

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 CP)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4.9 s

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

Automată 8 viteze

Datele corespund testelor efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151, actualizat în iulie 2021. Verifică disponibilitatea MY22 Maserati Connect în țara ta.

* Versiunea pieței europene

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 CP)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4.7 s

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

Automată 8 viteze

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 CP)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.3 s

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 Final

279 - 285 g/km

Automată 8 viteze
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O lume a posibilităților
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Cursuri De Condus Master Maserati
Nu poate exista în lume un conducător auto Maserati care să nu 
se fi întrebat cum ar fi să apeși turometrul până la roșu în timp ce 
schimbi vitezele pentru a trece de linia sosire printr-un viraj și pentru 
a testa capacitățile de frânare ale mașinii până la limită. Experiența 
de Condus Master Maserati răspunde la toate aceste întrebări 
și multe altele printr-o serie de cursuri de condus profesional 
pentru cei care doresc să descopere potențialul de performanță 
al celor mai rapide modele Maserati în mediul lor natural: pista de 
curse. Odată cu introducerea senzaționalului supercar MC20 și 
a versiunilor puternice Trofeo ale Ghibli și Levante, experiența de 
condus Master Maserati devine și mai dinamică și mai palpitantă. 
Pentru detalii complete despre experiențele noastre de condus, 
poți vizita site-ul nostru mastermaserati.com sau ne poți contacta 
direct la info@mastermaserati.it.

Servicii Financiare
Achiziționarea mașinii tale cu ajutorul unui pachet financiar 
Maserati îți permite să alegi cele mai bune condiții de pe piață și 
să le adaptezi nevoilor tale. Dealerii oficiali Maserati vor fi încântați 
să acționeze în calitate de consilieri financiari, oferind îndrumări 
profesionale cu privire la diferitele opțiuni de plată disponibile și 
creând un pachet adaptat cerințelor tale.

Programul De Asistență Rutieră
Programul de asistență Maserati oferă o gamă exclusivă de 
servicii și beneficii gratuite pentru perioada de garanție a 
vehiculului. Centrele de asistență, disponibile 24 de ore pe zi, 
pot fi contactate în situații de urgență. La aceste locații eficiente, 
profesioniști politicoși și cu înaltă calificare vor oferi cea mai bună 
soluție posibilă la orice problemă semnalată de către client.

Servicii Complete De Credit*
Rămâi pe drum în timp ce mașina ta este la reparat – cu serviciile 
noastre complete de Credit, vei fi la volanul unei mașini de curtoazie 
cu hărți geografice, lanțuri de zăpadă și scaune pentru copii 
incluse și gratuite, astfel încât să te poți concentra pe plăcerea de 
a conduce.

*Pentru mai multe informații, te rugăm să contactezi distribuitorul 
sau Serviciul Clienți Maserati la info@maserati.com
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Lumea Tridentului
Turul Fabricii
Descoperă inima noii producții MC20 la uzina istorică Maserati 
din Modena. Turul fabricii de 1h45min începe cu o prezentare a 
patrimoniului mărcii și prezentarea gamei de modele. Urmează linia 
de asamblare, Laboratorul de Motoare, instalațiile de vopsire și 
Magazinul oficial. Turul Showroom-ului: un tur cuprinzător al salonului 
auto de 40 de minute prezintă patrimoniul și gama de modele 
disponibile. Pentru mai multe informații: factorytour@maserati.com

Livrarea din fabrică
După o cafea de bun venit și băuturi în Showroom, poți vizita fabrica 
istorică Maserati, însoțit de un ghid specializat și de un fotograf. 
Acum, este timpul pentru noua ta dezvăluire Maserati! Înainte să ne 
luăm rămas bun sunt făcute pozele finale.
Albumul foto digital este transmis clientului. Toate modelele pot fi 
livrate la uzina Modena. Solicită livrarea din fabrică către dealerul 
oficial Maserati.

Colecția Maserati
Colecția Maserati de articole de agrement exclusive și produse de 
marcă a fost creată special pentru cei cu o pasiune pentru universul 
Maserati. Articolele de colecție Maserati sunt disponibile la toți 
dealerii Maserati și la magazinul Maserati din showroom-ul din 
Modena. Ca soluție alternativă, acestea pot fi achiziționate online 
de pe www.maseratistore.com și livrate direct la tine acasă.

Clubul Maserati
În prezent, există peste 30 de cluburi Maserati în lume, numărând 
peste 3.000 de membri. A te alătura clubului exclusiv Maserati 
înseamnă a împărtăși cunoștințele, experiențele și entuziasmul cu 
alți proprietari Maserati – și să fii invitat să participi la evenimente 
speciale. Proprietarii de mașini din orice epocă se pot bucura de 
plăcerea de a conduce modelele lor Maserati într-un calendar de 
evenimente naționale și internaționale create special de Cluburile 
Maserati pentru membrii Clubului lor, precum Global Gathering 
sau Maserati International Rally. Vizitează secțiunea dedicată din 
maserati.com pentru a obține contactul clubului local Maserati.

Accesorii Originale Maserati
Special concepute pentru a satisface nevoile clienților noștri, 
accesoriile originale Maserati sunt o combinație perfectă de design, 
funcționalitate, confort și performanță. Construită la cele mai înalte 
standarde de măiestrie Maserati, gama de accesorii Ghibli a fost 
dezvoltată pentru a garanta un caracter practic, împreună cu șansa 
de a îți adăuga amprenta personală și unică. Pregătește-te să 
descoperi toate opțiunile tale de personalizare în broșura dedicată, 
pe site-ul oficial (www.maserati.com), sau prin intermediul Rețelei 
Oficiale Maserati.

Programe Pentru Clienți
Conducerea unui Maserati este o experiență de viață, indiferent 
dacă faci naveta în timpul săptămânii sau te îmbarci într-o călătorie 
memorabilă. Acesta este motivul pentru care Maserati a creat 
programe dedicate clienților pentru a asigura mile după mile cea 
mai mare grijă și performanță excelentă a Ghibli-ului tău. Oferă-ți 
un plus de liniște sufletească cu unul dintre programele noastre de 
întreținere sau garanție extinsă.
Descoperă mai multe în pliantul dedicat, pe site-ul oficial (www.
maserati.com), sau prin intermediul rețelei oficiale Maserati.
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Arhiva Istorică
Creat pentru entuziaștii și proprietarii de mașini Maserati de epocă, 
„Archivio Storico” este o organizație dedicată celor care doresc 
să interacționeze cu trecutul glorios al mărcii. „Archivio Storico” 
poate oferi Clienților Maserati un serviciu de documentare istorică 
pentru modelele pe care le dețin. Concret, sunt disponibile diverse 
tipuri de documente istorice certificate, cercetate cu atenție 
în cadrul Arhivei Istorice Maserati. Pentru mai multe informații 
despre serviciul de documentare istorică, e-mail archivio.storico@
maserati.com.

Maserati Classiche
La începutul unei noi ere, Maserati aduce un omagiu trecutului său 
creând un nou program în jurul celei mai prețioase resurse pe care o 
deține: istoria mărcii. Maserati Classiche este un nou departament 
special conceput pentru proprietarii de mașini clasice Maserati. 
Maserati Classiche oferă clienților noștri servicii dedicate privind 
Certificarea Autenticității, componente pentru mașini clasice și 
suport pentru restaurare. Pentru informații suplimentare legate 
de Programul Maserati Classiche, te rugăm să ne contactezi prin 
e-mail la maserati.classiche@maserati.com.

Europa: 

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

Date de contact la nivel global
China:

Telefon: 400-688-51-11 (gratuit)

021-61210200

America de Nord și de Sud:

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

Japonia:

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

Orientul Mijlociu:

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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Ilustrațiile și textele conținute în acest catalog se bazează pe informațiile 
disponibile la momentul tipăririi. Este posibil ca unele modele, caracteristici 
și accesorii să nu fie disponibile sau să devină disponibile numai după 
lansarea mașinii pe piață sau în cadrul programului Fuoriserie. Maserati își 
rezervă dreptul de a modifica culorile, designul și caracteristicile tehnice 
în orice moment și fără notificare prealabilă. Dealerii oficiali Maserati vor 
fi bucuroși să ofere mai multe detalii și actualizări în acest sens. Rămâi în 
legătură cu Maserati vizitând maserati.com
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maserati.com/ghibli

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/ghibli
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