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Denumirea mașinilor după cele mai faimoase vânturi din lume este o 
tradiție la Maserati. Continuă cu un nou SUV, numit după vântul feroce 
de nord-est al Mării Mediterane: Grecale. Cosmopolit și modern. Italian 
și atemporal. Din această tensiune creatoare vine noul Grecale. Liniile 
sale sculptate fuzionează elemente esențiale de design iconic cu o 
perspectivă îndrăzneață, futuristă. Puritatea formei, lipsită de ostentație. 
Excepționalul nu urmează niciodată tendințele.

Îndrăzneț mai presus de  
tendințe

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Posibilități nelimitate

Noul Grecale este alimentat de spiritul aventurii de zi cu zi cu tot ceea ce 
te-ai aștepta de la un SUV Maserati.

O prezentare inovatoare a performanței Maserati. Grecale dispune doar de 
cele mai recente performanțe ale motorului nostru. Propulsiei mild hibrid 
de 300 sau 330 CP, i se adaugă motorul V6 Nettuno, super puternic, dar 
eficient, de 530 CP.

Motor V6 - Grecale TrofeoMotor L4 - Grecale GT, Modena
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Trei noi niveluri de echipare pentru o întâlnire unică

Echiparea Trofeo este realizată pentru șoferii care adoră 
sportul și performanțele excelente. Un aspect grozav asociat 
cu un motor de putere irezistibilă. Fibra de carbon expusă are 
o textură care se apropie de tridimensional, aspectul tactil 
aproape că evocă un efect de material brut.

Trofeo

Modena

Trei noi niveluri de echipare exclusive au fost introduse ca parte a noii game Grecale. 
În privința stilului, noile echipări GT, Modena și Trofeo introduc un nou logo Maserati 
pe capotă și o emblemă nouă specifică pentru fiecare versiune, plasată exact 
deasupra celor trei prize de aer laterale iconice. În partea de 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.

Maserati, cu echiparea GT, se identifică cu acele personalități cosmopolite cu 
un stil de viață dinamic, care caută ceva în materiale și texturi care să evoce un 
sentiment de “acasă”, chiar și atunci când conduc pe distanțe lungi.

GT

Echiparea Modena este creată pentru 
persoanele al căror stil de viață este mai 
sportiv și petrec mai mult timp în aer liber 
urmându-și pasiunile. Pentru echipamentul 
Modena, brandul are în vedere oamenii care 
fac mulți kilometri, își folosesc mașina pentru 
a călători, persoane extrem de dinamice, 
mereu în mișcare.
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Colecția Grecale
O alegere, multe posibilități de a te remarca.

Grecale GT

300CP
5.6sec

0-100 km/h

5.3sec
0-100 km/h

3.8sec
0-100 km/h

L4 450Nm240km/h AWD

Grecale Modena

330CP L4 450Nm240km/h AWD

530CP V6 620Nm285km/h AWD

Grecale Trofeo

Putere 
Maximă

Acceleraţ ie Dispunerea 
motorului

Cuplu 
Maxim

Viteză 
maximă

Tracţ iune

Grecale GT
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Aerisiri laterale și emblema GT

Detalii tetieră

Maglia Milano

Grecale GT-În fiecare zi Excepțional

300CP

P u t e r e 
M a x i m ă

A c c e l e r a ț i e

5.6sec
0-100 km/h

V i t e z ă 
m a x i m ă

240km/h

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

L4
Tr a c ț i u n e

AWD
C u p l u  M a x i m

450Nm

Echiparea GT, propulsată de un motor mild hibrid ușor cu patru 
cilindri capabil să livreze 300 CP, subliniază elegant farmecul și 
eleganța originală Maserati. Detaliile exotice ale Grecale GT exprimă 
cu grație pasiunea brandului pentru detalii luxoase și stilul italian tot 
mai vizibil. Prelucrarea inovatoare cu laser reinterpretează iconicul 
Maglia Milano, preluat din bijuterii și ceasornicărie fină. Paletele 
de schimbare standard din aluminiu subliniază sufletul sportiv al 
modelului Grecale.

Descoperă mai multe despre Grecale GT

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/grecale
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Aerisiri laterale și emblema Modena

Logo Trident pe montantul C

Evacuări

Grecale Modena-În fiecare zi Excepțional

O prezentare inovatoare a performanței Maserati.

Pentru sufletul sportiv care este mereu în mișcare. Inspirate 
de arhitectura italiană, interioarele prezintă un motiv grafic 
brodat combinat cu un lemn rar, în tonuri gri, cu un finisaj cu 
pori deschiși, ce îmbunătățește experiența tactilă. Caroseria 
are jante din aliaj de 20”(opțional 21”), logo-uri cu finisaj negru 
lucios, splitter frontal, grilă, nuanțe de ferestre și inserții pe 
fantele laterale și eșapamente închise la culoare.

Descoperă mai multe despre Grecale

P u t e r e 
M a x i m ă

330CP

V i t e z ă 
m a x i m ă

240km/h

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

L4
Tr a c ț i u n e

AWD
C u p l u  M a x i m

450Nm
5.3sec

0-100 km/h
A c c e l e r a ț i e

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/grecale
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Side air vents and Trofeo Badge

Detalii tetieră

Fibră de carbon

Grecale Trofeo-Arta de a fi Rapid

Condus excepțional, în fiecare zi, oricând. Construcția ușoară, 
combinată cu motoare performante duc la o plimbare cu impuls 
străfulgerător. Arborele de transmisie fabricat din fibră de carbon și 
utilizarea pe scară largă a materialelor precum aluminiu contribuie la 
un raport putere-greutate de top, accelerație și viteză. După cum și 
fibra de carbon expusă, tridimensională și pielea perforată asortată 
cu motivele Chevron intensifică dinamismul mașinii.

Descoperă mai multe despre Grecale Trofeo

P u t e r e 
M a x i m ă

530CP

V i t e z ă 
m a x i m ă

285km/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

620Nm
3.8sec

0-100 km/h
A c c e l e r a ț i e

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/grecale
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Folgore: electrificarea în modul Maserati
O energie 100% complet electrică care va proiecta Tridentul în viitor.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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O invitație distinctă

Grecale îmbrățișează o nouă paradigmă de lux formată 
din tradiție, inovație și viziune concretă. Fiecare detaliu are 
un scop. Fiecare funcție exprimă emoție, până la cele mai 
mici detalii.

Puritatea estetică continuă în interioarele în care 
minimalismul digital se îmbină cu ingineria artizanală. Aici 
se reinterpretează moștenirea noastră, teritoriul și stilul 
vestimentar de excelență prin prelucrarea inovatoare de 
culori, texturi, materiale, și finisaje.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Lux de mare putere Grecale TrofeoGrecale Modena
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Retrospectivă:
Inspirat de Giugiaro 3200 GT, stopurile în formă de bumerang se 
integrează perfect cu liniile curate ale modelului Grecale. Pe partea 
inferioară, mai tehnică, evacuările nou proiectate descriu vizual sunetul 
Maserati.

O perspectivă îndrăzneață:
Tehnologie LED cu o semnătură de design derivată din mașina 
super sport Maserati MC20. Farurile Grecale se potrivesc perfect 
cu forma sa mai verticală a caroseriei.

Semne Distinctive:
Aerisirile laterale triple au fost 
un element esențial în modelele 
Maserati încă din 1947. La modelul 
Grecale ele poartă numele 
echipărilor: GT, Modena sau Trofeo.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Suspensii de aer:
De la aderența pe carosabil, la pilotaj off-road. 
Suspensiile de aer, standard pe Trofeo și opționale 
pentru alte versiuni, pot fi calibrate pe șase niveluri 
în funcție de modul și nevoile tale de acționare. Când 
mașina este parcată, diferitele înălțimi fac mai ușoară 
intrarea sau ieșirea din mașină.

Mergi pe drumul tău:
Care este starea ta de spirit azi? Ce îți dorești să faci? De la CONFORT la GT, de 
la SPORT la OFF-ROAD: trebuie doar să selectezi modul de condus și să pleci. 
Dacă deții un Trofeo și cauți performanțe maxime, selectează modul CORSA cu 
Controlul Demarajului: bellissimo.

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Asistent Inteligent Maserati):
Cu Asistentul Inteligent Maserati (MIA) 
personalizabil alimentat de sistemul de operare 
Android Automotive, poți accesa numeroasele 
sale comenzi pe ecranul mare de 12,3”: navigație, 
media, moduri de condus, setări ale vehiculului, 
aplicații și multe altele. Totul doar la o glisare 
distanță.

Afișaj confort:
Afișajul Confort de 8,8” permite accesul facil 
la majoritatea caracteristicilor și personalizării 
Grecale (comanda luminilor, ventilația scaunelor 
și încălzirea, aerul condiționat, iluminatul 
ambiental) cu funcția Smart Gestures, afișajul 
Confort de 8,8 “ este setat pentru a crește nivelul 
de siguranță al mașinii, păstrând atenția șoferului 
asupra drumului fără a fi nevoie să caute setările 
climatice pe afișaj.

Cluster de instrumente:
Clusterul digital TFT de 12,3 “ a fost 
conceput pentru a asigura o vizibilitate 
completă în orice condiții și pentru orice 
șofer. Patru configurații sunt disponibile: 
Classic, Evolved, Relaxed și Corsa (doar 
pentru Trofeo).

Ceasul viitor:
Cadru clasic, tehnologie progresivă. A venit 
timpul să reînnoim un detaliu distinctiv. Ceasul 
mecanic emblematic s-a transformat într-un 
smartwatch digital al cărui stil se schimbă în 
funcție de gustul tău. Nu numai că indică ora, 
dar devine și o interfață șofer-mașină care 
permite interacțiuni vocale inteligente.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Totul este clar sus:
Trapa Grecale din sticlă securizată fumurie - standard 
pe versiunea Trofeo - este controlată electric și 
poate fi în poziția “deschis”, “aerisire” sau “închis”. 
Interacțiunea dintre lumină și material este sublimă.

Forma este funcționalitate:
Panoul central fără butoane și maneta schimbătorului de viteze 
face loc cotierei spațioase, două suporturi ample pentru pahare, 
un compartiment mare de depozitare cu uși duble în stil fluture 
și o zonă de încărcare a telefonului mobil.  

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Ia loc:
Interiorul Grecale este o fuziune de 
funcționalitate și lux. Interiorul este inspirat 
de conceptul unui design curat, modern și 
emotiv, cu spațiu pentru noi tehnologii.

Lumină ambientală:
Iluminarea ușor difuză, cu trei niveluri de intensitate disponibile, creează 
un efect rafinat de cameră de zi. Luminile devin roșii când sunt în modul 
Sport și galbene când sunt în modul Corsa (numai versiunea Trofeo).  

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Spațiu interior superior:
Confortul tău, obsesia noastră. Noul SUV 
Grecale este cel mai bun din clasă pentru 
spațiul cabinei, maximizându-și volumul 
printr-un design simplificat și funcțional.

Sistem sonor Sonus faber: 
Nota motorului Grecale are nevoie de cel mai 
bun sistem de sunet din mașină pentru a se 
potrivi. Parteneriatul cu Sonus faber, artizani 
italieni de sunet, oferă o experiență  muzicală 
uluitoare cu sistemele lor audio pentru 
Grecale.

Vocea Sonus faber:
Echilibrul sonor remarcabil în cabină se realizează prin 
materiale naturale, designul exclusiv al difuzoarelor 
și subwooferul cu tehnologie personalizată. Cu o 
izolare excelentă față de zgomotul exterior, Grecale 
oferă scena perfectă pentru o experiență muzicală 
de 360°.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Conectează-te la nevoile tale zilnice:
Bucură-te de luxul de a fi în control, oricând și oriunde dorești prin intermediul smartphone-
ului, smartwatch-ului sau asistentului virtual. Maserati Connect: o experiență de zi cu zi 
perfectă, inteligentă și digitală în și în jurul Grecale.

Îngrijire conectată:
Maserati Connect îți stă la dispoziție și te va ține la curent cu 
starea de sănătate a modelului Maserati și chiar îți amintește 
de următoarea vizită la service. În caz de urgență, Asistența 
dedicată este oferită atunci când ai nevoie de ajutor de-a 
lungul călătoriei sau în caz de furt al mașinii.

Inteligent, conectat:
Modelul tău Maserati ca parte a ecosistemului 
tău inteligent. Întreabă Alexa sau Google 
Assistant despre starea vehiculului tău sau trimite 
o destinație navigării tale mereu actualizate. 
Comunicarea cu mașina de pe canapea este 
atât de simplă. Cu Alexa în mașină, îi poți cere să 
redea muzică, să asculți știrile, să verifici vremea, 
să controlezi dispozitivele inteligente de acasă 
și multe altele.

Wi-Fi și navigație:
Bucură-te de Unitatea Principală de 12,3” 
în timp ce navighezi cu cele mai recente 
hărți și informații despre trafic în timp real 
și primești actualizări despre vreme și 
disponibilitatea parcărilor la destinație, ușor 
de găsit cu Street View. Activează hotspotul 
Wi-Fi de la bord și navighează și transmite 
internet până la 8 dispozitive.

Grecale Trofeo
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Sistem Avansat De Asistență La Condus
Grecale este echipat cu o gamă completă de sisteme avansate de asistență la condus 
de nivel 2, cel mai înalt nivel de asistență la condus disponibil în prezent.

Grecale Trofeo

Cruise Control
Controlul vitezei de croazieră permite șoferului să mențină 
viteza fixă dorită.

Cruise Control Adaptiv
Ca o actualizare a controlul de croazieră standard, 
funcționalitatea adaptivă este disponibilă opțional.  
Controlul automat al vitezei de croazieră adaptează 
automat viteza vehiculului pentru a menține o distanță 
selectată de siguranță față de vehiculele din față. Viteza 
maximă disponibilă este de 210 Kmh.

Asistență la parcare cu frânare activă spate
Grecale este echipat standard cu senzori de parcare față 
și spate. În plus față de funcția de asistență la parcare, 
vehiculul va frâna automat pentru a evita deteriorarea 
barei de protecție în procedurile de parcare.

Camera retrovizoare cu linii de grilă dinamice
Grecale oferă camera de parcare cu spatele cu linii de 
grilă dinamice ca dotare standard. Acest sistem ajută 
șoferul atunci când parchează sau în timpul manevrelor 
în spații strânse. În combinație cu senzorii de parcare 
spate, sistemul alertează vizual și acustic șoferul cu 
privire la eventualele obiecte sau obstacole.

Cameră Surround View
Camera cu vedere de jur împrejur, oferită opțional, 
permite șoferului să aibă o vizibilitate excelentă a fiecărei 
părți a mașinii datorită camerelor și senzorilor localizați în 
anumite zone ale mașinii.

Gestionarea activă a benzii
Oferită ca opțional, Active Lane Management oferă 
corecția direcției pentru a ajuta șoferul să evite o coliziune 
cu celălalt vehicul și reduce stresul pentru șofer atunci 
când este în trafic.

Recunoaștere Semnelor de Circulație
Oferită ca opțiune, este o cameră frontală care recunoaște 
limitele de viteză, semnele de circulație aferente și oferă 
alerte șoferului.

Senzor de detectare a oboselii
Oferită opțional, detectarea adormirii la volan monitorizează 
somnolența șoferului.  Dacă sistemul detectează semne 
de somnolență, șoferul este atenționat să se odihnească.

Asistență la Coliziunea în Intersecție
Oferită drept opțional, asistență la coliziunea în intersecție 
detectează riscul de coliziune în intersecțiile cu trafic 
aglomerat. Aceasta avertizează șoferul cu privire la risc și 
atenuează riscul de coliziune prin frânarea automată de 
urgență, atunci când este cazul.

Intelligent Speed Assist 
Asistența Inteligentă pentru Controlul Vitezei (Limitator de 
viteză și TSR) permite șoferului să seteze o viteză maximă 
și, în pereche cu recunoașterea semnelor de circulație, să 
seteze o viteză maximă după indicatoarele rutiere.
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Frânare automată de urgență cu recunoaștere pietonilor/
bicicliștilor
Sistemul AEB avertizează conducătorul auto cu privire la 
o eventuală coliziune frontală; îl va îndemna pe șofer să 
acționeze printr-o avertizare sonoră și vizuală, în cele din 
urmă ar putea declanșa o forță de frânare în încercarea 
de a-l ajuta pe conducător să atenueze sau să evite 
coliziunea.

Monitorizare unghi mort și trafic spate pentru mersul în 
marșarier
Grecale oferă funcția de detectare pasivă a unghiului 
mort (BSM) și funcțiile pentru traficul spate pentru 
mersul în marșarier drept dotări opționale. Unghiul mort 
monitorizează zonele de detectare de pe ambele părți 
ale vehiculului și avertizează șoferul atunci când un 
vehicul intră într-una din zonele unghiului mort. Funcția 
de avertizare Rear Cross Path este destinată să ajute 
șoferii atunci când dau înapoi din locurile de parcare unde 
vizibilitatea asupra vehiculelor care se apropie poate fi 
blocată.

Asistență Activă La Condus
Asistența Activă la condus este o extensie a sistemului 
de Asistență pe Autostradă Maserati. Diferit de Asistența 
pe Autostradă, care funcționează numai pe autostrăzi cu 
acces limitat, acest nou sistem este acceptat pe orice 
fel de drum. Desigur, șoferul trebuie să rămână angajat în 
timp ce conduce, deoarece el/ea este încă responsabil 
din punct de vedere legal pentru condus și trebuie să 
supravegheze întotdeauna condițiile de condus și să 
fie gata să mențină controlul complet al mașinii în orice 
moment, dacă este necesar.

Virtual Wall
“Peretele Virtual” este o caracteristică menită să ajute 
șoferul în timpul manevrelor de parcare. Afișează 
obstacolul detectat de senzorii de parcare sub formă de 
blocuri virtuale transparente colorate.

Grecale GT
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Construiește-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. Construiește-ți propriul Maserati Grecale și 
personalizează-l pentru a se potrivi nevoilor tale.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia
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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Modelul tău Maserati 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. Începe de la o valoare de bază care 
te motivează, fie performanță, stil contemporan sau inovație, și explorează nenumăratele 
combinații pentru a găsi Maserati-ul care reprezintă cel mai bine spiritul tău adevărat.

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 ce este 
bun de abia urmează.

FUTURA

Descoperă mai multe despre Fuoriserie

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/brand/fuoriserie
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Specificații tehnice Grecale Trofeo
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Cuplu maxim

Turația motorului la cuplul maxim

PERFORMANŢĂ

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

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime

Ampatament

Capacitatea rezervorului de combustibil 64 l 64 l 64 l

Raza cercului de viraj 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Greutate proprie 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Capacitatea de încărcare 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă

Turația motorului la putere max.

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 CP 330 CP 530 CP

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

Automată 8 viteze Automată 8 viteze 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.

Grecale GT
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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 turometru până la roșu în timp 
ce schimbi vitezele pentru a trece linia de 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 tale 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 pe toată perioada de garanție a vehiculului. 
Centrele de asistență, disponibile 24 de ore pe zi, pot fi contactate 
în situații de urgență. În aceste locații eficiente, profesioniști 
politicoși și cu înaltă calificare vor oferi cea mai bună soluție 
posibilă la orice problemă indicată 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: 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 1h 45min 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 dezvăluire Maserati! 
Înainte să ne luăm rămas bun sunt făcute pozele finale. Albumul 
foto digital comemorativ este transmis clientului. Toate modelele 
pot fi livrate la fabrica 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 toate 
lucrurile Maserati. Articolele de colecție Maserati sunt disponibile 
la toți dealerii Maserati și  la magazinul Maserati din showroom-ul 
Modena. Ca soluție alternativă, acestea pot fi achiziționate online 
de pe maseratistore.com și livrate direct la casa ta.

Clubul Maserati
În prezent, există peste 30 de cluburi Maserati în lume, numărând 
peste 3.000 de membri. A te alătura Clubului exclusivist Maserati 

înseamnă a împărtăși perspective, experiențe și tot entuziasmul 
cu alți proprietari Maserati – și a fi invitat să participi la evenimente 
automobilistice speciale. Șoferii de mașini din fiecare epocă se 
pot bucura de plăcerea de a-și conduce modelele Maserati într-un 
calendar de evenimente naționale și internaționale create special 
de Cluburile Maserati pentru membrii clubului lor, cum ar fi Global 
Gathering sau Maserati International Rally. Vizitează secțiunea 
dedicată în maserati.com pentru a găsi contactele Clubului tău 
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 
Grecale a fost dezvoltată pentru a garanta un caracter practic, 
împreună cu șansa de a îți putea adăuga amprenta personală 
și unică. Pregătește-te să descoperi toate opțiunile tale de 
personalizare în broșura dedicată, pe site-ul oficial maserati.com, 
sau prin intermediul Rețelei Oficiale Maserati.

Programe Pentru Clienți
Conducerea unui Maserati este experiența vieții tale, 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-ți garanta, kilometru 
cu kilometru, cea mai mare grijă și performanță excelentă a 
modelului tău Grecale. Oferă-ți un plus de liniște sufletească cu 
unul dintre programele noastre. Descoperă mai multe pe site-ul 
oficial maserati.com, sau prin intermediul Rețelei Oficiale Maserati.
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Archivio Storico (Arhivă Istorică) 
Creat pentru entuziaști și proprietarii de mașini de epocă Maserati, 
‘Archivio Storico’ este o organizație dedicată celor care doresc 
să se conecteze cu trecutul glorios al mărcii. ‘Archivio Storico’ 
poate oferi clienților Maserati un serviciu de documentare istorică 
referitoare la vehiculele lor. Mai exact, există diferite tipuri de 
documente istorice certificate disponibile, cercetate cu atenție 
și precizie 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 
prin crearea unui nou program în jurul celei mai prețioase resurse: 
Istoria noastră. Maserati Classiche este un nou departament special 
conceput pentru proprietarii de mașini clasice Maserati. Maserati 
Classiche oferă clienților noștri mai multe servicii dedicate în ceea 
ce privește 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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Grecale Trofeo

Ilustrațiile și textele conținute în acest catalog se bazează pe informațiile 
disponibile la momentul producției. Este posibil ca unele modele, 
caracteristici și accesorii să nu fie disponibile sau să devină disponibile 
numai după lansarea mașinii pe piață sau în afara programului Fuoriserie. 
Maserati își rezervă dreptul de a modifica culorile, modele și caracteristici 
tehnice în orice moment și fără notificare prealabilă. Dealerii oficiali 
Maserati vor fi bucuroși să ofere detalii și actualizări suplimentare în 
acest sens. Rămâi la curent cu Maserati vizitând pagina maserati.com
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maserati.com/grecale

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