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Otomobillere dünyanın en ünlü rüzgarlarının adını vermek artık bir 
Maserati geleneği. Adını Akdeniz’in sert poyrazından alan yeni bir SUV 
ile devam edelim: Grecale. Kozmopolit ve modern. İtalyan ve zamansız. 
Bu yaratıcı heyecandan, tümüyle yeni Grecale doğuyor. Heykel gibi biçim 
verilmiş çizgileri, mükemmel ikonik tasarım unsurlarını cesur, fütüristik bir 
görünümle bir araya getirir. Gösterişten arınmış şeklin saflığı. Olağanüstü 
şeyler, trendleri asla takip etmez.

Trendlerin ötesinde cesur

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Sonsuz olanaklar

Yeni Grecale gücünü, bir Maserati SUV’den bekleyebilecekleriniz ile birlikte 
günlük macera ruhundan alıyor. 

Maserati performansının yenilikçi bir gösterimi. Grecale sadece en son 
motor becerilerimizi sunar. 300 veya 330hp mild hibrit itişin yanı sıra süper 
güçlü fakat verimli 530hp V6 Nettuno motor bulunmaktadır.

V6 Motor - Grecale TrofeoL4 Motor - Grecale GT, Modena
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Benzersiz bir deneyim için üç yeni 
versiyon eçeneği

Trofeo versiyon, spora ve harika performanslara bayılan 
sürücüler için yapılmıştır. Karşı konulmaz güçte bir motorla 
eşleştirilmiş havalı bir görünüm. Açık karbon fiber, üç 
boyutun eşiğinde uzanan bir dokuya sahiptir, dokunsal 
görünüm neredeyse bir hammadde etkisi uyandırır.

Trofeo

Modena

Özel olarak tasarlanan üç yeni versiyon seçeneği yeni Grecale Serisi kapsamında 
kullanıma sunuluyor. Tarz açısından yeni GT, Modena ve Trofeo versiyon seçeneklerinde 
kaportanın üzerinde yeni bir Maserati logosu ve ikonik üçlü yan havalandırma deliklerinin 
hemen yukarısında her versiyon versiyonu için yeni bir özel amblem dikkat çekiyor. 
Arka kısımda geleneksel Tridente logosunun yerine C sütunu üzerinde kullanılan yeni 
bir Üç Dişli Mızrak logosu yer alırken yeni Maserati yazısına bagaj üzerinde yer verilmiş.

GT versiyon Maserati, uzun mesafelerde sürüş yaparken bile Ev Hissi uyandıracak 
Malzeme ve Dokularda bir şey arayan, Dinamik Yaşam Tarzına sahip Kozmopolit 
Karakterleri düşünüyor.

GT

Modena versiyon, yaşam tarzı daha 
sportif olan ve Tutkularını takip ederek 
açık havada daha fazla zaman geçiren 
insanlar için üretilmiştir. Modena versiyon 
için, Markanın aklında yüksek kilometreler 
yapan, otomobilini seyahat için kullanan 
insanlar; son derece dinamik, her zaman 
hareket halinde olan bir kişi vardır.
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Grecale Koleksiyonu
Tek bir seçim; fark yaratmanızı sağlayacak onlarca olasılık.

Grecale GT

300HP
5.6sn.

0-100 km/s

5.3sn.
0-100 km/s

3.8sn.
0-100 km/s

L4 450Nm240km/s AWD

Grecale Modena

330HP L4 450Nm240km/s AWD

530HP V6 620Nm285km/s AWD

Grecale Trofeo

Azami Güç Hızlanma Motor Azami TorkAzami Hız Çekiş

Grecale GT
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Yan havalandırma delikleri ve GT Amblemi

Koltuk başlığı detayı

Maglia Milano

Grecale GT-Her Günü Olağanüstü Kılar

300HP
5.6sn.

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

300hp güç sağlayabilen dört silindirli bir ılımlı hibrit motor ile 
güçlendirilmiş GT modeline özgü versiyon seçeneği, orijinal Maserati 
cazibesini ve zarafetini şık bir biçimde vurguluyor. Grecale GT’nin 
egzotik detayları, markanın lüks detaylara ve her daim göze çarpan 
İtalyan stiline olan tutkusunu zarif bir şekilde ifade ediyor. Yenilikçi 
lazer işleme, kaliteli mücevher ve saatçilikten alınan ikonik Maglia 
Milano’yu yeniden yorumluyor. Standart alüminyum vites değiştirme 
kulakçıkları, Grecale’nin sportif ruhunun altını çiziyor.

Grecale GT hakkında daha fazla bilgi edinin

A z a m i  G ü ç A z a m i  H ı z M o t o r Ç e k i ş A z a m i  To r kH ı z l a n m a

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/grecale
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Yan havalandırma delikleri ve Modena Amblemi

C direğinde Tridente logosu

Egzozlar

Grecale Modena-Her Günü Olağanüstü Kılar

A z a m i  G ü ç A z a m i  H ı z M o t o r Ç e k i ş A z a m i  To r k

Maserati performansının yenilikçi bir gösterimi.  

Her zaman hareket halinde olan sportif ruhlar için. İtalyan 
mimarisinden esinlenen iç kısımlar, dokunsal deneyimi arttıran 
açık gözenekli kaplamalı, nadir, gri tonlu ahşapla birleştirilmiş 
işlemeli bir grafik motife sahiptir. Gövdede, 20” alaşım jantlar 
(isteğe bağlı olarak 21’’), parlak siyah kaplama logolar, ön ayırıcı, 
ızgara, pencere gölgelikleri ve yan eteklerde ve koyu egzozlarda 
ekler bulunur.

Grecale hakkında daha fazla bilgi edinin

330HP
5.3sn.

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

H ı z l a n m a

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/grecale
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Yan havalandırma delikleri ve Trofeo Amblemi

Koltuk başlığı detayı

Karbon fiber

Grecale Trofeo-Hızın Sanata Bürünmüş Hali

Her gün, her an olağanüstü sürüş. Hafif konstrüksiyon, yüksek 
performanslı motorlarla bir araya geldiğinde darbe hızlandırıcı bir 
sürüş sağlar. Karbon fiberden yapılmış tahrik mili ve alüminyum 
gibi malzemelerin yaygın kullanımı, üst sınıf bir güç-ağırlık oranına, 
ivmeye ve hıza katkı sağlar. Otomobilin dinamizmini yoğunlaştıran 
ters v motifli açık, üç boyutlu karbon fiber ve delikli deri çifti gibi.

Grecale Trofeo hakkında daha fazla bilgi edinin

530HP
3.8sn.

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

A z a m i  G ü ç A z a m i  H ı z M o t o r Ç e k i ş A z a m i  To r kH ı z l a n m a

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/grecale
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Folgore: Maserati tarzı elektriklenme
Tridente’yi geleceğe taşıyacak %100 tam elektrik enerjisi.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Özgün yenilik

Grecale, gelenek, yenilik ve somut bir vizyondan oluşan 
yeni bir lüks paradigmasını benimsemektedir. Her ayrıntının 
bir amacı vardır. Her işlev, en küçük ayrıntılara kadar bir 
duyguyu ifade eder. 

Dijital minimalizmin el emeği mühendislikle harmanlandığı 
iç mekanlarda estetik bir saflık devam eder. Burası 
mirasımızın, bizim alanımızın ve işçilik konusundaki 
mükemmelliğimizin renklerin, dokuların, malzemelerin 
ve kaplamaların yenilikçi olarak işlenmesiyle yeniden 
yorumlandığı yerdir.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Yüksek Güçlü Konfor Grecale TrofeoGrecale Modena



28 29

Geri dönüş:
Giugiaro 3200 GT’den ilham alan bumerang şeklindeki stop lambaları 
Grecale’nin temiz hatlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Daha teknik 
olan alt kısımda, yeni tasarlanan egzozlar kükreyen Maserati’nin sesini 
görsel olarak tanımlar.

İleriye yönelen cesur bir bakış:
Maserati MC20 süper spor otomobilden türetilmiş bir tasarım 
imzasına sahip led teknolojisi. Grecale’nin farları daha dikey gövde 
şekline mükemmel uyum sağlar.

Karakteristik özellikler:
Üçlü yan havalandırma delikleri, 
1947’den beri Maserati tasarımlarında 
önemli bir unsurdur. Grecale’de, versiyon 
versiyonu adları ile uyumludurlar: GT, 
Modena veya Trofeo.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Havalı süspansiyonlar:
Yolla bütünleşmekten arazi sürüşüne kadar. Trofeo’da 
standart olan ve diğer versiyonlar için isteğe bağlı 
olan havalı süspansiyonlar, sürücü modunuza ve 
ihtiyaçlarınıza göre altı seviyede kalibre edilebilir. 
Otomobil park edildiğinde, farklı yükseklikler içeri 
girip çıkmayı kolaylaştırır.

Kendi yolunuzda gidin:
Bugün ruh haliniz nasıl? Neyle ilgileniyorsunuz? COMFORT’tan 
GT’ye, SPORT’tan OFF-ROAD’a: sürüş modunuzu seçin ve gidin. Bir 
Trofeo’nuz varsa ve maksimum performans arıyorsanız, Başlatma 
Kontrolü ile CORSA modunu seçin: bellissimo.  

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Akıllı Asistanı):
Android Automotive OS tarafından desteklenen 
özelleştirilebilir Maserati Akıllı Asistanı (MIA) 
ile birçok kontrolüne büyük 12.3’’ ekranından 
erişebilirsiniz: navigasyon, medya, sürücü modları, 
araç ayarları, uygulamalar ve daha fazlası. Her şey 
sadece bir kaydırma mesafede.

Konforlu ekran:
8,8” Konforlu ekran, Grecale’nin özelliklerinin ve 
kişiselleştirmesinin çoğuna kolay erişim sağlar 
(lamba komutu, koltuk havalandırmaları ve 
ısıtması, Klima, Ortam aydınlatması). Akıllı hareket 
kontrolü ile 8,8” Konforlu ekran, sürücünün 
ekranda iklim ayarlarını aramak zorunda kalmadan 
yola odaklanmasını sağlayarak otomobildeki 
güvenlik seviyesini daha yükseğe çıkarmak için 
ayarlanmıştır.

Gösterge grubu:
12.3’’ TFT Dijital Gösterge Grubu, her 
koşulda ve herhangi bir sürücü için tam 
görünürlük sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Dört konfigürasyon mevcuttur: Classic, 
Evolved, Relaxed ve Corsa (sadece 
Trofeo’da).

Saatler geleceği gösteriyor:
Klasik çerçeve, ilerici teknoloji. Karakteristik 
bir detayı yenilemenin zamanı geldi. İkonik 
mekanik saat, tarzı zevkinize göre değişen 
dijital bir akıllı saate dönüştü. Sadece saati 
söylemekle kalmaz, aynı zamanda akıllı vokal 
etkileşimlerini sağlayan bir sürücü-otomobil 
arayüzü haline gelir.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Yukarıda her şey yolunda:
Trofeo versiyonunda standart olan Grecale’nin 
renkli güvenlik camındaki açılır tavanı, elektrikle 
kontrol edilir ve “açık”, “havalandırma” veya 
“kapalı” konumunda olabilir. Işık ve malzeme 
arasındaki etkileşim görkemlidir.

Form işlevdir:
Düğme ve vites kolu içermeyen merkezi panel, geniş kol 
desteği, iki geniş bardak tutucu, çift kelebek kapılı büyük 
bir saklama bölmesi ve bir cep telefonu şarj alanı sağlar.  

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Yerinizi alın:
Grecale’nin iç mekan tasarımları, fonksiyonelliğin 
ve lüksün birleştirilmiş halidir. İç mekan 
tasarımında; yeni teknolojiye yer açan temiz, 
modern ve duygu yüklü bir tasarım konseptinden 
esinlenilmiştir.

Ortam aydınlatması:
Mevcut üç yoğunluk seviyesine sahip yumuşak dağınık 
aydınlatma, rafine bir oturma odası etkisi yaratır. Spor 
modundayken ışıklar kırmızı, Corsa modundayken sarı renkte 
yanar (yalnızca Trofeo sürümü).

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Üstün iç mekan:
Sizin rahatınız, bizim takıntımız. Tümyüle yeni 
Grecale SUV, aerodinamik, işlevsel tasarım 
sayesinde hacmini en üst düzeye çıkaran 
kabin alanı açısından sınıfının en iyisidir.

Sonus faber ses sistemi: 

Grecale’nin, motor sesiyle eşleşmesi için 
en iyi otomobil içi ses sistemine ihtiyacı 
vardır. İtalyan Ses Zanaatkarı Sonus faber ile 
gerçekleştirilen ortaklık, Grecale için yaptıkları 
ses sistemleriyle nefes kesen bir dinleme 
deneyimi sunar.

Sonus faber’in sesi:

Kabindeki olağanüstü ses dengesi doğal 
malzemeler, özel hoparlör tasarımı ve ısmarlama 
teknoloji subwoofer ile sağlanır. Dış gürültüden 
mükemmel yalıtıma sahip Grecale, 360° müzik 
deneyimi için mükemmel bir sahne sunar.        

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Günlerinize bağlanın:
Akıllı telefonunuz, akıllı saatiniz veya sanal asistanınız aracılığıyla istediğiniz zaman ve 
istediğiniz yerde kontrolde olma lüksünün tadını çıkarın. Maserati Connect: Grecale’nizin 
içinde ve çevresinde kesintisiz, akıllı ve dijital gündelik bir deneyim.

Bağlantı özelliğine sahip bakım:
Maserati connect hizmetinizdedir ve Maserati’nizin 
sağlığı hakkında sizi bilgilendirmeye devam eder ve hatta 
bir sonraki servisinizi hatırlatır. Acil durumlarda, yolculuk 
boyunca veya arabanın çalınması durumunda yardıma 
ihtiyacınız olduğunda özel destek sağlanır.

Akıllı, bağlı:
Maserati’niz akıllı ekosisteminizin bir 
parçasıdır. Alexa veya Google Asistan’dan araç 
durumunuzu isteyin veya her zaman güncellenen 
navigasyonunuza bir varış noktası gönderin. 
Otomobilinizle kanepenizden iletişim kurmak bu 
kadar basit. Otomobil İçi Alexa ile müzik çalmayı, 
haberleri dinlemeyi, hava durumunu kontrol 
etmeyi, akıllı ev cihazlarını kontrol etmeyi ve daha 
fazlasını isteyebilirsiniz.

Wi-Fi ve Navigasyon:
En son haritalar ve gerçek zamanlı trafik 
bilgileriyle gezinirken 12,3” Kafa Ünitesinin 
keyfini çıkarın ve hava durumu ve Sokak 
Görünümü ile kolayca bulunabilecek 
varış noktasındaki park durumu hakkında 
güncellemeler alın. Yerleşik Wi-Fi bağlantı 
noktasını etkinleştirin ve en fazla 8 cihaza 
göz atın ve yayına geçin.   

Grecale Trofeo
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Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi
Grecale, piyasada mevcut en üst düzey sürüş otomasyon desteğini sunan geniş kapsamlı 2. 
Seviye Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri ile donatılmıştır.

Grecale Trofeo

Hız Sabitleme Sistemi
Hız sabitleme sistemi, sürücünün sabit istenen bir hızı 
korumasını sağlar.

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
Standart Hız Sabitleme Sistemi’ne yükseltme olarak, 
uyarlanabilir işlevsellik isteğe bağlı olarak kullanılabilir.  
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, öndeki araçlardan 
güvenli bir şekilde seçilen mesafeyi korumak için araç 
hızını otomatik olarak uyarlar. Mevcut maksimum hız 
210 km/s’dir.

Arka aktif frenleme ile Park Asistanı
Grecale standart olarak ön ve arka park sensörleri ile 
donatılmıştır. Park Asistanı işlevselliğine ek olarak, araç 
park prosedürlerinde tampon hasarını engellemek için 
otomatik olarak fren yapacaktır.

Dinamik Kılavuz Çizgili Arka Görüş Kamerası
Grecale, Standart içerik olarak Dinamik Kılavuz Çizgili 
Arka Park Kamerası sunar. Bu sistem park ederken 
veya sıkı manevralar sırasında sürücüye yardımcı olur. 
Arka park sensörleri ile birlikte, sistem sürücüyü olası 
nesnelere veya engellere karşı hem görsel hem de sesli 
olarak uyarır.

Çevre Görüş Kamerası
İsteğe bağlı olarak sunulan Çevre Görüş Kamerası, belirli 
otomobil alanlarında bulunan kameralar ve sensörler 
sayesinde sürücünün, otomobilin her iki yanında 
mükemmel görünürlüğe sahip olmasını sağlar.

Aktif Şerit yönetimi
Bir seçenek olarak sunularak, sürücünün diğer araçla 
çarpışmayı önlemesine yardımcı olmak için direksiyonu 
düzeltmesi sağlar ve sürücü için trafikteyken stresi azaltır.

Trafik İşareti Tanıma
Bir seçenek olarak sunularak, hız sınırlarını, ilgili trafik 
işaretlerini tanıyan ve sürücüye uyarılar sağlayan ön 
kameradır.

Uykulu sürüş algılama
İsteğe bağlı içerik olarak sunulan Uykulu sürüş algılama 
özelliği, sürücünün uykululuğunu izler.  Sistem uykululuk 
belirtileri algılarsa, sürücü dinlenmesi önerilerek uyarılır.

Kavşak Çarpışma Asistanı
İsteğe bağlı içerik olarak sunulan Kavşak Çarpışma 
Asistanı, kavşak trafiği ile çarpışma riskini algılar. Sürücüye 
risk uyarısı sağlar ve uygun olduğunda otomatik acil 
frenleme yoluyla çarpışma riskini azaltır.

Akıllı Hız Asistanı 
Akıllı Hız Asistanı (Hız Sınırlandırıcı ve TSR), sürücünün bir 
maksimum hız ayarlamasını ve trafik işareti tanıma özelliği 
ile birleşerek yol işaretlerinin ardından maksimum bir hız 
ayarlamasını sağlar.
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Yaya/Bisikletçi Algılamalı Otomatik Acil Durum Freni
Sistem, sürücüyü potansiyel bir ön çarpışmaya karşı 
uyaracaktır; sürücüden sesli ve görsel uyarı yoluyla 
harekete geçmesini ister, son olarak sürücünün çarpışmayı 
azaltmasına veya önlemesine yardımcı olmak için bir fren 
kuvvetini tetikleyebilir. 

Kör Nokta İzleme Ve Arka Trafik Algılama Sistemleri 
(RCP)
Grecale, pasif Kör Nokta algılama ve Arka Trafik Algılama 
Sistemi işlevlerini isteğe bağlı içerik olarak sunar. Kör 
Nokta, aracın her iki yanındaki algılama bölgelerini izler ve 
bir araç kör nokta bölgelerinden birine girdiğinde sürücüyü 
uyarır. Arka Trafik Algılama Sistemi işlevi, yaklaşan araçlarla 
ilgili görüşlerinin engellenebileceği park yerlerinden geri 
çıkarken sürücülere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Aktif Sürüş Asistanı
Aktif Sürüş Asistanı, Maserati Otoyol Asistanı’nın bir 
uzantısıdır. Sadece sınırlı erişimli otoyollarda çalışan 
Otoyol Asistanı’ndan farklı olarak, bu yeni sistem her yol 
koşulunda desteklenir. Tabii ki, sürücünün sürüş sırasında 
sürüşe odaklı kalması gerekir, çünkü kendisi hala yasal 
olarak sürüşten sorumlu kişidir ve her zaman sürüş 
koşullarını denetlemelidir ve gerekirse her an otomobilin 
tam kontrolünü sağlamaya hazır olmalıdır.

Sanal Duvar
Sanal duvar, park manevraları sırasında sürücüye yardımcı 
olan bir özelliktir. Park sensörleri tarafından algılanan 
engeli, renkli şeffaf sanal bloklar şeklinde görüntüler. 

Grecale GT
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Kendi Modelinizi Oluşturun
Her Maserati sadece bir insanın sağlayabileceği özenle ve dikkatle inşa edilmiş 
birer sanat eseri niteliği taşır. Kendi Maserati Grecale’nizi oluşturun ve ihtiyaçlarınıza 
uyacak şekilde özelleştirin.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/tr/tr
https://www.maserati.com/tr/tr/shopping-tools/configurator
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Maserati’niz benzersiz kişiliğinize göre özel olarak tasarlanmıştır. Fuoriserie kendi 
tasarlayacağınız, türünün tek örneği Maserati otomobilleri yaratmanıza olanak tanıyan 
özgün bir Maserati kişiselleştirme programıdır. Cesaretinizi ortaya çıkarın, kendi 
kurallarınızı koyun.
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İsteğe göre tasarlanan koleksiyonlar
İki cesur Koleksiyon, sınırsız seçenek yelpazesi. Performans, çağdaş tasarım veya 
yenilik arasından size güç veren ana değeri seçin ve gerçek ruhunuzu en iyi şekilde 
temsil eden Maserati’yi bulmak için sayısız kombinasyonu keşfedin.

Modası hiç geçmeyen tarzın meraklılarına özel olarak 
tasarlanmış, “Gentleman Racer” çağının ürünü ve Maserati 
öyküsünün sadık üyesi. Corse Koleksiyonu, şanlı otomobil 
yarışı mirasından ilham alınarak tasarlandı.

C O R S E

Yenilikçi, teknoloji sevdalısı ve yeni malzeme meraklıları 
için tasarlanan bu koleksiyon, değişimi heyecanla ve 
hevesle kucaklayanlara hitap ediyor. Geleceğin getireceği 
güzelliklere inananlar için.

FUTURA

Fuoriserie hakkında daha fazla bilgi edinin

https://www.maserati.com/tr/tr/brand/fuoriserie
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Teknik özellikler Grecale Trofeo
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Azami tork

Azami torkta motor hızı

MOTOR GÜCÜ

Maksimum hız

Hızlanma (0 - 100 km/s)

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü)

CO2 emisyonları (Düşük döngü)

Yakıt tüketimi (Düşük döngü)

CO2 emisyonları (Orta döngü)

Yakıt tüketimi (Orta döngü)

CO2 emisyonları (Yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü)

CO2 emisyonları (Ekstra yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü)

Yönetmelik

CO2 emisyonları (Ortalama döngü)

ŞANZIMAN

Şanzıman

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

Genişlik (yan aynalar hariç)

Yükseklik

Dingil mesafesi

Yakıt deposu kapasitesi 64 lt. 64 lt. 64 lt.

Dönüş dairesi 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Onaylanmış Ağırlık 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Bagaj kapasitesi 535 lt. 535 lt. 570 lt.

MOTOR

Silindir sayısı ve düzeni 

Hacim

Silindir çapı

Strok

Kompresyon oranı

Maks. güç çıkışı

Maks. güç çıkışında motor hızı

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/s 240 km/s 285 km/s

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

Otomatik 8 vites Otomatik 8 vites Otomatik 8 vites

Veriler, Temmuz 2021 itibariyle güncellenen 2017/1151 (AB) sayılı Yönetmeli uyarınca gerçekleştirilen testlerden elde edilmiştir. MY22 Maserati 
Connect özelliğinin ülkenizde bulunup bulunmadığını teyit edin.

Grecale GT
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Olasılıklar dünyası
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Master Maserati Sürüş Kursları
Dünyada virajları otomobil yarışlarındaki dönüşlere benzer bir 
manevrayla almak ve fren kabiliyetlerini en zorlu koşullarda 
denemek için vitesi sürekli yükselterek devir sayacının ibresini 
kırmızıya dayamanın nasıl bir his olduğunu merak etmeyen Maserati 
sürücüsü yoktur. Master Maserati Sürüş Deneyimi, en hızlı Maserati 
modellerinin performans potansiyelini doğal ortamlarında, yani 
yarış pistinde keşfetmek isteyenler için uzmanlar tarafından sunulan 
bir dizi kursla tüm bu soruları ve dahasını yanıtlıyor. Heyecan verici 
MC20 süper otomobilin yanı sıra Ghibli ve Levante’nin güçlü Trofeo 
versiyonlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte Master Maserati 
Sürüş Deneyimi çok daha dinamik ve nefes kesici hale geldi. Sürüş 
deneyimlerimiz hakkında tüm detayları öğrenmek için web sitemiz 
mastermaserati.com’u ziyaret edebilir ya da 
info@mastermaserati.it adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yol Yardım Programı
Maserati Yardım Programı ülke ve geçerli garanti şartlarına bağlı 
olarak aracın tüm garanti süresince birçok farklı ayrıcalıklı hizmet 
ve avantajı ücretsiz olarak sunar. Günün 24 saati hizmet veren 
Maserati Yardım Merkezlerine acil durumlarda istediğiniz saatte 
ulaşabilirsiniz. Bu verimli tesislerde, nazik ve fazlasıyla becerikli 
uzmanlarımız müşteri tarafından iletilen her türlü soruna mümkün 
olan en uygun çözümü sağlar.

Tamamen Güvenilir Servisler*
Otomobiliniz tamirdeyken yolunuzdan geri kalmayın. Tamamen 
Güvenilir Servislerimizle aracınız tamirdeyken coğrafi harita özelliği, 
kar zinciri ve çocuk koltuğu bulunan, ücretsiz bir ikame otomobile 
sahip olun ve sürüş keyfinize devam edin.

*Daha fazla bilgi için lütfen bayinizle veya info@maserati.com 
adresini kullanarak Maserati Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.
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Tridente Dünyası

Fabrika Turu
Modena’daki tarihi Maserati Tesisi’nde yepyeni MC20’nin üretim 
sürecini keşfedin. 1 saat 45 dakikalık Fabrika Turu, Markanın 
mirasıyla ilgili genel bilgiler ve model serisi sunumuyla başlıyor. 
Sonrasında ise montaj hattı, motor laboratuvarı, boya tesisleri ve 
resmi mağazayla devam ediyor. Galeri Turu: Marka mirası ve model 
serisi sunumunu kapsayan 40 dakikalık galeri turu bulunıyor. Daha 
fazla bilgi için: factorytour@maserati.com ile irtibata geçin.

Fabrikadan Teslim
Galeride ikram edilen bir karşılama kahvesi ve içeceklerin ardından 
uzman bir rehber ve fotoğrafçı eşliğinde tarihi Maserati Tesisini 
ziyaret edebilirsiniz. Şimdi Maserati’de yepyeni bir keşfe çıkma 
zamanı! Vedalaşmadan önce son fotoğraflar çekilir. Hatıra amaçlı 
dijital fotoğraf albümü müşteriye teslim edilir. Tüm modeller 
Modena Tesisi’nde teslim edilebilir. Fabrikadan teslim için resmi 
Maserati bayinizden talepte bulunabilirsiniz.

Maserati Koleksiyonu
Özel spor giysi ve markalı ticari ürünlerden oluşan Maserati 
Koleksiyonu, Maserati’nin her şeyine tutkuyla bağlı olanlar için özel 
olarak oluşturulmuştur. Maserati koleksiyonundaki ürünler tüm 
Maserati bayilerinde ve Maserati’nin Modena galerisindeki Maserati 
mağazasında mevcuttur. Alternatif olarak, www.maseratistore.com 
adresinden çevrimiçi alışveriş yapabilir ve satın aldığınız ürünlerin 
doğrudan ev adresinize gönderimini sağlayabilirsiniz.

Maserati Kulübü
Şu anda dünyada 3.000’i aşkın üyeye sahip 30’dan fazla 
Maserati Kulübü bulunuyor. Özel Maserati Kulübüne katılmak 

diğer Maserati sahipleri ile görüşlerinizi, deneyimlerinizi ve tüm 
heyecanı paylaşmak ve özel motor sporları etkinliklerine katılmak 
için davetler almak anlamına gelir. Her çağdan otomobil sürücüleri, 
Maserati modellerini, Özellikle Maserati Kulüpleri tarafından Global 
Toplantı ya da Maserati Uluslararası Rallisi gibi Kulüp üyeleri için 
oluşturulan ulusal ve uluslararası etkinlikler takviminde sürmenin 
keyfini çıkarabilirler. Yerel Maserati Kulübünüzün bağlantılarını 
bulmak için maserati.com adresindeki özel bölümü ziyaret edin.

Maserati Orijinal Aksesuarları
Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak 
tasarlanan Maserati Orijinal Aksesuarları tasarımın, işlevselliğin, 
konforun ve performansın kusursuz uyumunu sunmaktadır. 
Maserati ustalığının en yüksek standartlarına uygun olarak üretilen 
Grecale aksesuar serisi, eşsiz kişisel dokunuşunuzu ekleme 
olanağıyla birlikte kullanışlılık sağlamak üzere geliştirilmiştir. Tercih 
edebileceğiniz tüm özelleştirme seçeneklerini özel broşürden, 
maserati.com adresindeki resmi web sitesinden veya Resmi 
Maserati Ağı üzerinden keşfetmeye hazır olun.

Müşteri Programları
İster hafta içi işinize gidiyor olun, isterseniz hafızanızdan 
silinmeyecek bir yolculuğa çıkın bir Maserati’nin direksiyonunda 
olmak ömürlük bir deneyimdir. İşte bu nedenle her kilometrede 
Grecale’nizin üstün özenle ve kusursuz performansla çalıştığından 
emin olmanız için Maserati olarak özel Müşteri Programları 
oluşturduk. Programlarımız ile kafanız daha da rahat olsun maserati.
com adresindeki resmi web sitesinden veya Resmi Maserati Ağı 
üzerinden daha fazla bilgi edinin.
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Archivio Storico 
Klasik Maserati otomobilleri sevenler ve bunların sahipleri için 
kurulan Archivio Storico, markanın parlak geçmişini yaşamak 
isteyenlere hitap eden bir oluşumdur. Archivio Storico, Maserati 
Müşterilerine araçlarıyla ilgili Tarihi Belgelerden oluşan bir hizmet 
sağlayabilir. Daha net bir ifadeyle, Maserati’nin Tarihi Arşivi’nden 
özenle ve hassasiyetle araştırılarak ulaşılmış birçok farklı 
onaylanmış tarihi belge sunulur. Tarihi Belge hizmetiyle ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için archivio.storico@maserati.com adresine 
e-posta gönderin.

Maserati Classiche
Yeni bir çağın başlangıcında, Maserati en değerli kaynağı etrafında 
yeni bir program oluşturarak geçmişine övgüde bulunuyor: 
Tarihimiz. Maserati Classiche, Maserati Classic otomobil sahipleri 
için özel olarak tasarlanmış yeni bir bölüm. Maserati Classiche, 
müşterilerimize Orijinallik Sertifikası, Classic otomobiller için 
bileşenler ve restorasyon desteği ile ilgili çeşitli özel hizmetler 
sunmaktadır. Maserati Classiche Programı ile ilgili daha fazla bilgi 
için lütfen maserati.classiche@maserati.com adresine e-posta 
göndererek bizimle iletişime geçin.

Avrupa: 

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

Dünya çapındaki iletişim numaraları
Çin:

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

Amerika:

E-posta: mymaserati@maserati.com
Telefon: 877-696-2737 (ücretsiz)

Japonya:

E-posta: info.japan@maserati.com
Telefon: 0120-965-120 (ücretsiz)

Orta Doğu:

E-posta: Customercare_mea@maserati.com
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Grecale Trofeo

Bu katalogda yer alan çizimler ve metinler, üretim anındaki mevcut 
bilgilere dayanmaktadır. Bazı modeller, özellikler ve aksesuarlar 
kullanımda olmayabilir veya yalnızca otomobil piyasaya çıktıktan sonra 
veya Fuoriserie programı dahilinde kullanıma sunulacak olabilir. Maserati; 
renkleri, tasarımları ve teknik özellikleri dilediği zaman ve herhangi bir ön 
bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu konuda daha 
fazla bilgi ve güncellemeler Resmi Maserati Bayilerinden sağlanacaktır. 
maserati.com adresini ziyaret ederek Maserati ile temasta kalın
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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/grecale
https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/grecale
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