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Грандіозна ікона
В 1963 Maserati зробила рішучий крок, представивши перший в
історії спортивний седан класу люкс. Quattroporte задовольнив
особливу потребу ексклюзивної групи вимогливих автомобілістів.
Мережа автомагістралей, що розвивається в Європі, відкрила
унікальні можливості для далеких подорожей. З Maserati це все
стало доступним – на високих швидкостях, у просторому комфорті
та у захоплюючому італійському стилі. Перенесемося до Maserati
Quattroporte 2021 року - принципи залишаються незмінними.
Quattroporte пропонує величезну гоночну потужність від
бензинового двигуна V6 Ferrari, а також потужного турбодизеля V6.
Довга колісна база забезпечує просторий елегантно оформлений
простір. Комфорт та зручність, продумані до дрібниць: від прошитої
вручну італійської натуральної шкіри Pieno Fiore преміум-класу
до найновіших систем допомоги при керуванні автомобілем. А
скульптурний стиль, безперечно агресивний, але вічно витончений,
має всю ту виразну силу, яку ви очікуєте від Maserati. Оскільки
Maserati продовжує формувати майбутнє розкішних автомобілів
класу люкс, деякі речі залишаються незмінними.
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Maserati Quattroporte – це частина історії, якій понад 100
років. Це історія про витривалість. Прийняти виклик. Пройти
дистанцію та перемагати. І все це у зухвалому італійському
стилі. З того часу всі серійні моделі Maserati дотримувалися
цієї унікальної формули, пропонуючи гоночні характеристики,
унікальний італійський дизайн та розкіш та комфорт, які ви
могли б уявити в престижному гранд-турері. Все, що ви в праві
очікувати від Maserati Quattroporte.
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Незмінна спадщина

Quattroporte | 1963
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Двигун V8 - Quattroporte Trofeo

Двигун V6 - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena Q4

Quattroporte поєднує в собі надихаючу міць та висококласний бізнесінтелект.
Quattroporte пропонує величезну гоночну потужність від бензинового
двигуна V6 або потужного V6 турбодизеля до бензинового двигуна V8 з
версією Trofeo.
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Безмежні можливості
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Три нових комплектацій для унікальної зустрічі
В рамках нової лінійки Quattroporte 2022 були представлені три ексклюзивні
нові комплектації. Що стосується стилю, в нових комплектаціях GT, Modena
та Trofeo з’явився новий логотип Maserati на капоті та новий спеціальний
значок для кожної версії, розташований трохи вище за три знакові бічні
вентиляційні отвори. Позаду традиційний логотип Saetta замінили новим
логотипом Trident на задній стійці, а новий шрифт Maserati з’явився на
багажнику.

Trofeo
Данина найшвидшим. Комплектація Trofeo поєднує
елементи дизайну, натхненні гонками, які засновані
на ідеї швидкості.

GT
Комплектація GT елегантно підкреслює оригінальну
філософію Maserati гранд-турера та втілює в собі більш
урбаністичний та сучасний дух бренду. Елегантні деталі
салону цієї нової комплектації створені для водіїв
Quattroporte, які прагнуть ще вищого рівня ексклюзивності.

Modena
У нашому місті швидкі автомобілі
–
це
шляхетна
традиція.
Комплектація Modena робить ваш
Quattroporte ще більш яскравим,
спортивним та динамічним.
10
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Знайдіть ікону, яка визначає вас

Колекція Quattroporte
Мак сим альна М акси мал ьна
по тужн і сть
шви дкість

При скорення

Д ви гу н

П ри ві д

М акс и м аль ни й
кру т ни й
м ом ент

Quattroporte GT

П р ис к о р е н н я

Д в иг у н

П р ив і д

Ма к с им а л ь н ий
к р у т н ий
момент

288км/год

4.8сек

V6

AWD

580Нм

326км/год

4.5сек

V8

RWD

730Нм

Quattroporte Modena Q4

350Кінських сил

270км/год

5.5сек

V6

RWD

500Нм

Quattroporte Modena

430Кінських сил
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М акс и м аль н а Ма к с им а л ь н а
пот у жні с т ь
ш в ид к і с т ь

430Кінських сил

Quattroporte Trofeo

288км/год

5.0сек

V6

RWD

580Нм

580Кінських сил
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Quattroporte - Ікона італійської елегантності

Quattroporte - бічні дефлектори та значок GT

Дізнатися більше про Quattroporte

Quattroporte поєднує в собі надихаючу потужність та
висококласний діловий інтелект. Розкіш, масштаб та простір
поєднуються в Maserati Quattroporte з неперевершеними
динамічними можливостями – і все це виражається в його
величному, але динамічно насиченому екстер’єрі. Завдяки
ідеальному збалансованому розподілу ваги, стандартній підвісці
Skyhook, гальмам Brembo з подвійним литтям, Quattroporte
поєднує унікальну динаміку з абсолютним комфортом та
безпекою.

Quattroporte - Деталь підголівника

350Кінських сил
Quattroporte - Решітка
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М а кси м а л ьн а
п о тужн і сть

270км/год
Максимальна
швидкість

5.5сек

Прискорення

V6

Двигун

RWD
Привід

500Нм

Максимальний
крутний момент

Версія GT - технічні специфікації
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Quattroporte Trofeo - Мистецтво бути першим

Дізнатися більше про Quattroporte Trofeo

Найшвидший, найкращий. Потужний символ Quattroporte
піднімає розкішний гранд-тур на безпрецедентний рівень
продуктивності. Для тих, хто віддає перевагу швидкісній трасі
ексклюзивності.
Quattroporte Trofeo - бічні дефлектори та значок Trofeo

Вражаючі пропорції, непідвладний часу дизайн та елегантний
корпус, що відрізняється гоночними деталями. Унікальні для
Trofeo елементи, такі як глянсове вуглецеве волокно спереду,
ззаду та на бічних повітрозабірниках, а також темні вихлопні
труби V8 підкреслюють його шалений дух. Quattroporte Trofeo
має неймовірні показники: максимальна швидкість 326 км/
год, розгін від 0 до 100 км/год всього за 4,5 секунд завдяки
неймовірній потужності V8 в 580 к.с.

Quattroporte Trofeo - Деталь підголівника

580Кінських сил
Quattroporte Trofeo - Решітка
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М а кси м а л ьн а
п о тужн і сть

326км/год
Максимальна
швидкість

4.5сек

Прискорення

V8

Двигун

RWD
Привід

730Нм

Максимальний
крутний момент
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Інтер’єр Maserati Quattroporte дуже цікавий як з боку масовості, так і з боку
індивідуальності, де все продумано до дрібниць: комфорт, технологічна
зручність та неперевершений італійський стиль.
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Особливе запрошення
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Потужна розкіш
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Датчик якості повітря:
Quattroporte
оснащений
інтелектуальним
датчиком
у
поєднанні із системою аналізу
сигналів, яка розраховує рівні
зовнішнього
забруднення
та
запобігає попаданню забрудненого
повітря та токсичних газів у кабіну,
підвищуючи комфорт для всіх
пасажирів.

Система повного приводу Q4 Intelligence:
Інтелектуальна система повного приводу версії Q4 Quattroporte
зберігає характеристики та комфорт на комфортному рівні, навіть
коли погодні та дорожні умови далекі від ідеальних. Складний
алгоритм, розроблений Maserati, постійно відстежує динамічні
дані, такі як швидкість коліс, кут повороту та нишпорення та
зчеплення коліс з дорогою в залежності від стилю водіння.
Обробляючи ці дані, система Q4 миттєво встановлює спеціальний
профіль зчеплення для кожного окремого колеса. Це забезпечує
оптимальну динаміку будь-яких дорожніх умов у будь-який час.
30

Двері з м’яким закриванням та вхід без ключа:
Стандартна функція Keyless Entry дозволяє відкривати
двері або багажник за ручки, не торкаючись брелока.
Soft Close Doors надійно, легко та безшумно закриває
злегка прочинені двері, підвищуючи безпеку та комфорт
автомобіля, особливо для дітей на задньому сидінні.

31

MIA (Інтелектуальний помічник Maserati):
Нове покоління MIA на базі ОС Android
Automotive
пропонує
інноваційний
та
індивідуальний інтерфейс користувача.
Безрамковий сенсорний екран 1 HD з
діагоналлю 10 дюймів та співвідношення
сторін 16:10 оснащений новим графічним
інтерфейсом з елегантним дисплеєм з
вигнутими краями зі скла.

Безпровідна зарядка:
Зарядіть ваш смартфон, просто
помістивши його на спеціальну
поверхню. Новий бездротовий
зарядний
пристрій
також
пропонує можливість відображати
програми та інформацію на екрані
інформаційно-розважальної
системи.

Люк з електроприводом:
Автомобілі Maserati можуть бути оснащені люком
з електроприводом із тонованого безпечного скла
та сонцезахисним козирком із ручним керуванням.
Люк у даху з електроприводом, його можна
відкинути або повністю відкрити; в останньому
випадку він забирається в дах автомобіля, і передня
стулка автоматично піднімається, щоб відхилити
повітряний потік.
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Задні сидіння з функцією складання:
Потрібно надійно зберігати сумку для лиж чи
сноуборду? Задні сидіння, що складаються частинами
60/40, забезпечують універсальність при перевезенні
вантажів. Коли сидіння на меншій стороні повністю
складене, у вас буде безперервне майже плоске
розширення вантажної підлоги для розміщення
великогабаритного обладнання та предметів.

Восьмиступінчаста автоматична коробка передач ZF:
Удосконалена восьмиступінчаста автоматична коробка передач ZF Maserati
Quattroporte повністю контролює потужність двигуна. Його конструкція
забезпечує точне перемикання передач та оптимальну продуктивність.
Завдяки програмному забезпеченню, що автоматично адаптується,
трансмісія змінює режим перемикання передач відповідно до стилю водіння,
щоб отримати ще більше задоволення від індивідуального водіння. А для
далеких поїздок на високій швидкості, дві останні передачі, сьома та восьма,
спеціально відкалібровані для зниження витрати пального та подальшого
підвищення комфорту.
34
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Продумана атмосфера в салоні – ще один аспект, який відрізняє Maserati від
інших. Два види розкішного оздоблення салону роблять його привабливим
для водія та розширюють можливості персоналізації. Перший - це саржа
з високоглянцевого вуглецевого волокна: ця обробка розроблена, щоб
підкреслити спортивний характер Maserati, має глянсове верхнє покриття,
яке має текстурований тривимірний вигляд та додає салону ще більше
ексклюзивності. Другий - глянсовий шпон ровере: він є комбінацією трьох
різних порід дерева, оброблених італійськими майстрами.

Тільки найкраще:
Інтер’єр Maserati Quattroporte продуманий до дрібниць, забезпечуючи
комфорт, технологічну зручність та неперевершений італійський
стиль. Ретельно продумані деталі зі шкіри та шовку вищої якості
від Ermenegildo Zegna, а також елементи ручної роботи покликані
задовольнити – та перевершити – усі ваші очікування.
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Система комунікації з вашим Maserati
Налаштуйте під себе систему Maserati Connect, яка інтуїтивно та внутрішньо
пов’язана між програмою та автомобілем. Вона легко з’єднає ваш автомобіль з
вашими звичками та потребами, дозволяючи вам максимально насолоджуватися
керуванням.
Віддалені служби:
Програма Maserati Connect відображає рівень палива, тиск у шинах,
одометр, термін служби масла та звітну картку про стан автомобіля,
включаючи перевірки трансмісії, гальм та підвіски, масла та рідин,
систем безпеки та освітлення. Вся інформація оновлюється під час
останнього вимкнення.

Amazon Alexa:
Alexa може допомогти вам відтворювати
музику, прокладати маршрути, здійснювати
дзвінки, перевіряти календар, відтворювати
аудіокниги, керувати своїм розумним
будинком з автомобіля та багато іншого за
допомогою всього лише голосу - так що ви
можете тримати руки на кермі та слідкувати
за дорогою.
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Взаємодія з автомобілем з дому:
Ви можете використовувати навичку
Maserati Connect для Alexa, а також
дію Google Assistant, щоб взаємодіяти з
автомобілем з дому. Послуга дозволяє
дізнатися про статус автомобіля та
відправити пункт призначення до
навігаційної системи автомобіля (Send &
Go).
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Розширена система допомоги під час водіння
Quattroporte оснащений широким спектром розширених систем допомоги при
керуванні 2-го рівня - найвищого рівня автономного водіння, дозволеного в
даний час. Це означає ще більший спокій у різних дорожніх умовах.

особливо коли ви їдете по шосе або автострадам з
обмеженим доступом.
Система утримання смуги руху (LKA)
Бажаєте зробити вашу поїздку по шосе та автострадою
безпечнішою? Система утримання смуги руху (LKA) це функція безпечного водіння, яка призначена для
визначення розмітки смуги руху та початку маневру
рульового керування для запобігання ненавмисному
перетину смуги руху. Функція безпеки автомобіля, яку
обов’язково потрібно звернути увагу.
Система попередження про виїзд зі смуги руху
Завдяки камері в дзеркалі заднього виду, яка відстежує
дорожню розмітку попереду, система попередження
про виїзд зі смуги руху допомагає водієві утримувати
автомобіль на вибраній смузі руху на автомагістралях
та основних дорогах. Це зменшує зсув смуги руху та
ймовірність бічних зіткнень, забезпечуючи попередження,
коли транспортний засіб перетинає розмітку смуги руху
без сигналів. Активація покажчика повороту скасовує дію
системи.

Розпізнавання дорожніх знаків
Що, якби ваш автомобіль міг попереджати вас про
знак обмеження швидкості, який ви щойно проїхали?
Розпізнавання дорожніх знаків стане в нагоді для
відстеження різних типів знаків: обмеження швидкості,
тимчасові обмеження швидкості та зони обмеження обгону.
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Система допомоги на дорозі (HAS)
Ви коли-небудь уявляли, що можете поєднати переваги
адаптивного круїз-контролю із системою утримання
смуги руху? Система Highway Assist System (HAS) - це
автономна система водіння рівня 2, призначена для
допомоги в керуванні, прискоренні, гальмуванні та
утриманні транспортного засобу на своїй смузі руху,

Активна система допомоги при сліпих зонах
Потрібна допомога, щоб подивитися через плече в
електронному вигляді? Система Active Blind Spot Assist
(ABSA) виявляє автомобілі, що в’їжджають у вашу бічну та
задню сліпі зони при зміні смуги руху, обгоні та паркуванні.
Це функція безпеки водіння, яка допоможе вам впоратися
з однією з найсерйозніших небезпек на дорозі.
Камера кругового огляду
Вона забезпечує чіткий огляд автомобіля на 360°,
допомагає при паркуванні та виділяє приховані перешкоди.
Зображення знімаються двома камерами під дзеркалами
заднього виду, а також передніми та задніми камерами та
відображаються на головному екрані.

Адаптивний круїз-контроль (ACC) з функцією Stop & Go
Вам потрібен більший комфорт водіння з підвищеною
безпекою під час руху шосе та автострадами? Адаптивний
круїз-контроль (ACC) з функцією Stop & Go регулює вашу
швидкість, щоб підтримувати задану відстань до автомобіля,
що рухається попереду. Ви почуватиметеся в більшій
безпеці, ніж будь-коли, подорожуючи автомагістралями та
автострадами з обмеженим або помірним рухом.
Попередження про пряме зіткнення плюс
Хочете почуватися безпечніше під час руху в щільному
потоці? Будь то година пік, великий захід або пробка,
система попередження про лобові зіткнення знижує
ризик повторних зіткнень, щоб запобігти або обмежити
пошкодження автомобіля.
Функція заднього перехрестя
Це корисна функція, яка попереджає про невидимий
автомобіль, який наближається праворуч або ліворуч, коли
ви виїжджаєте заднім ходом з місця для паркування.
Передній та задній парктронік та камера заднього виду
Щоб полегшити маневрування в обмеженому просторі,
Quattroporte оснащений датчиками паркування на
передньому та задньому бамперах. Крім того, є додаткова
камера заднього виду, встановлена поруч із замком
багажника, яка показує на дисплеї Maserati те, що
знаходиться позаду автомобіля.
Активна система допомоги під час водіння
Active Driving Assist - це розширення Highway Assist,
представлене в модельному ряді Maserati в 2018 році. Ця
нова система підтримується на будь-яких дорогах.
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Створити власний Maserati
Кожен Maserati подібний до dbтвору мистецтва, створеного з турботою
та увагою. Створіть ваш власний Maserati Quattroporte і налаштуйте його
відповідно до ваших потреб.
Створити власний Maserati

MASERATI.COM
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Ваш Maserati створено з урахуванням вашої унікальної особистості.
Fuoriserie – це унікальна програма персоналізації Maserati, яка дозволяє
створювати унікальні автомобілі Maserati в індивідуальному стилі. Дайте волю
сміливості, встановіть свої правила.
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Колекції на замовлення

Дізнатися більше про Fuoriserie

Три сміливі колекції, нескінченний діапазон можливостей. Почніть з основної цінності,
яка рухає вами, будь то продуктивність, сучасний стиль або інновації, і досліджуйте
безліч комбінацій, щоб знайти Maserati, який найкраще відображає ваш істинний
дух.

FUTURA
Присвячується футуристам, любителям технологій та
нових матеріалів, людям, які з ентузіазмом та енергією
зустрічають та підтримують зміни. Для людей, які
знають, що найкраще ще попереду.

CORSE
Присвячується
поціновувачам
позачасового
стилю, епохи «джентльменів-гонщиків» та вірним
поціновувачам історії Maserati. Колекція Corse
натхненна нашою славною гоночною спадщиною.

U N I CA

Присвячується динамічним людям, які
говорять мовою «зараз». Колекція Unica
є результатом нашого переосмислення
тенденцій, що стрімко змінюються в
моді, мистецтві та культурі.
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Технічні специфікації
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РОЗМІРИ ТА ВАГА

QUATTROPORTE GT

QUATTROPORTE MODENA

QUATTROPORTE MODENA Q4

Довжина

5262 mm

5262 mm

5262 mm

Ширина (без бокових дзеркал)

1948 mm

1948 mm

1948 mm

Ширина ( з боковими дзеркалами)
Висота (*)

Колесна база
Радіус розвороту
Об’єм багажника

Об’єм паливного баку
Середня вага

Затверджена вага

2128 mm
1481 mm
3171 mm

11800 mm
530 l
80 l

1900 kg
2000 kg

2128 mm
1481 mm
3171 mm

11800 mm
530 l
80 l

1900 kg
2000 kg

QUATTROPORTE TROFEO
5262 mm

2128 mm

2128 mm

1481 mm

1481 mm

3171 mm

11800 mm
530 l
80 l

1980 kg
2065 kg

1948 mm
3171 mm

11800 mm
530 l
80 l

2000 kg
2060 kg
*Версія для європейського ринку

ДВИГУН
Кількість циліндрів

V6 60°

V6 60°

V6 60°

V8

Діаметр отвору

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Переміщення
Хід поршня

Ступінь стиснення

Максимальна вихідна потужність

Швидкість при макисмальній потужності
Максимальний крутний момент

Швидкість при макисимально крутному моменті

2979 cc

84.5 mm
9.7:1

257 kW (350 Кінських сил)
5500 rpm
580 Нм

1750 - 4500 rpm

2979 cc

84.5 mm
9.7:1

316 kW (430 Кінських сил)
5750 rpm
580 Нм

2250 - 4000 rpm

2979 cc

84.5 mm
9.7:1

316 kW (430 Кінських сил)
5750 rpm
580 Нм

2250 - 4000 rpm

3799 cc

80.8 mm
9.44:1

580 Кінських сил
6750 rpm
730 Нм

2250 - 5250 rpm

ТРАНСМІСІЯ
Трансмісія

Автоматична 8-ступенева

Автоматична 8-ступенева

Автоматична 8-ступенева

Автоматична 8-ступенева

Максимальна швидкість

270 км/год

288 км/год

288 км/год

326 км/год

Гальмівний шлях (100-0 км/год)

35.5 m

35.5 m

35.5 m

34 m

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прискорення (0-100 км/год)

Витрата палива (комбінований цикл)
Витрата палива (низький цикл)

Витрата палива (середній цикл)
Витрата палива (високий цикл)

Витрата палива (максимально високий цикл)

CO2 викиди (комбінований цикл)
CO2 викиди (низький цикл)

CO2 викиди (середній цикл)
CO2 викиди (високий цикл)

CO2 викиди (максимально цикл)
Регулювання

5.5 сек

11 - 12.1 л/100 км

18.1 - 18.3 л/100 км
11.4 - 11.9 л/100 км
9 - 9.5 л/100 км

9.1 - 9.6 л/100 км
243 - 254 г/км
410 - 416 г/км
258 - 269 г/км
205 - 215 г/км
206 - 217 г/км
Euro 6D Final

5.0 сек

10.8 - 11.2 л/100 км

17.9 - 18.2 л/100 км
11.2 - 11.8 л/100 км
9.2 - 9.6 л/100 км
9.3 - 9.7 л/100 км
244 - 254 г/км
405 - 413 г/км
253 - 268 г/км
209 - 216 г/км
210 - 219 г/км
Euro 6D Final

4.8 сек

11.2 - 11.6 л/100 км

18.2 - 18.5 л/100 км
11.5 - 12.1 л/100 км
9.6 - 10 л/100 км

9.7 - 10.1 л/100 км
253 - 263 г/км
412 - 419 г/км
261 - 274 г/км
217 - 227 г/км
220 - 229 г/км
Euro 6D Final

4.5 сек

12.2 - 12.5 л/100 км
20.1 - 20.5 л/100 км
13.4 - 13.4 л/100 км
10.6 - 10.8 л/100 км
10.1 - 10.3 л/100 км
276 - 282 г/км
455 - 465 г/км
302 - 304 г/км
238 - 243 г/км
228 - 233 г/км
Euro 6D Final

Дані відповідають тестам, проведеним відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1151, оновленим станом на червень 2021 року. Перевірте доступність
Maserati Connect MY22 у вашій країні.
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Світ можливостей
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Курси підвищення майстерності Master Maserati Driving
Courses
У світі немає водія, який би не мріяв випробувати всі
можливості свого автомобіля по-максимуму. Програма
Master Maserati Driving Experience відповідає на всі ці та багато
інших питань за допомогою серії професійно проведених
курсів для тих, хто бажає розкрити потенціал найшвидших
моделей Maserati у їхньому природному середовищі: на
гоночній трасі. З появою сенсаційного суперкара MC20
та потужних версій Ghibli та Levante Trofeo досвід водіння
Master Maserati стає ще динамічнішим та захоплюючим. Для
отримання повної інформації про курси, ви можете відвідати
наш веб-сайт mastermaserati.com або зв’язатися з нами
безпосередньо за адресою info@mastermaserati.it.
Фінансові послуги
Купівля автомобіля за допомогою фінансового пакету
Maserati дозволяє вибрати найкращі умови на ринку
та адаптувати їх до ваших потреб. Офіційні дилери
Maserati будуть раді виступити в якості ваших фінансових
консультантів, надаючи професійні рекомендації щодо
різних доступних варіантів оплати та створюючи пакет, що
відповідає вашим вимогам.

Програма медичного обслуговування
У тому випадку, якщо ви серйозно занедужаєте під час
керування автомобілем, просто зателефонуйте до місцевого
центру допомоги Maserati, і вони організують транспорт до
вашої домашньої адреси літаком, поїздом або машиною
швидкої допомоги. Якщо ви їдете один, вам також може
бути відправлений член сім’ї. Якщо ви подорожуєте з сім’єю,
їх доставка додому також буде організована.
Cthdsc Full Credit Services*
Якщо ваш автомобіль у ремонті, ви можете скористатися
сервісом Full Credit Services, у пакет якого входять географічні
карти, ланцюги протиковзання та дитячі сидіння.
* Для отримання додаткової інформації зверніться до свого
дилера або служби підтримки клієнтів Maserati за адресою
info@maserati.com.

Програма допомоги на дорозі
Програма
Maserati
Assistance
Program
пропонує
ексклюзивний набір послуг та переваг, що надаються
безкоштовно протягом гарантійного терміну автомобіля.
З центрами допомоги, які працюють 24 години на добу,
можна зв’язатися в екстрених ситуаціях. Чемні та
висококваліфіковані фахівці нададуть найкраще можливе
вирішення будь-якої проблеми, зазначеної замовником.
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Світ Trident
Тур по заводу
Відкрийте для себе серце виробництва всіх нових MC20 на
історичному заводі Maserati в Модені. Екскурсія по заводу тривалістю
1 годину 45 хвилин починається із знайомства зі спадщиною бренду
та презентацією модельного ряду. Далі йдуть складальний конвеєр,
лабораторія двигунів, фарбувальні цехи та офіційний магазин.
Екскурсія по виставковому залу: доступна 40-хвилинна екскурсія
по виставковому залу, що включає презентацію спадщини та
модельного ряду. Для отримання додаткової інформації: factorytour@
maserati.com

Оригінальні аксесуари Maserati
Оригінальні аксесуари Maserati, спеціально розроблені для
задоволення потреб наших клієнтів, є ідеальним поєднанням дизайну,
функціональності, комфорту та продуктивності. Лінія аксесуарів
Quattroporte, створена відповідно до найвищих стандартів якості
Maserati, була розроблена, щоб гарантувати велику практичність та
можливість додати індивідуальності та неповторності. Будьте готові
відкрити для себе всі можливості індивідуального налаштування у
спеціальній брошурі, на офіційному сайті (www.maserati.com) або в
офіційній мережі Maserati.

Доставка з заводу
Після вітальної кави та напоїв у виставковому залі ви можете
відвідати історичний завод Maserati у супроводі професійного гіда
та фотографа. Настав час представити ваш новий Maserati! У період
вашого відвідування будуть зроблені пам’ятні фотографії.
Цифровий фотоальбом передається замовнику. Всі моделі можуть
бути доставлені на завод у Модені. Запитуйте заводську доставку у
офіційного дилера Maserati.

Клієнтські програми
Водіння Maserati – це досвід на все життя, незалежно від того, чи
їдете ви у будній день чи збираєтесь у незабутню подорож. Ось
чому Maserati розробила спеціальні програми для клієнтів, щоб
гарантувати вам максимальну обережність та відмінну роботу
вашого Quattroporte. Подаруйте собі додатковий спокій із однією з
наших програм обслуговування або розширеною гарантією.
Дізнайтесь більше у спеціальній брошурі, на офіційному сайті (www.
maserati.com) або в офіційній мережі Maserati.

Колекція Maserati
Колекція ексклюзивного одягу для відпочинку та фірмових товарів
Maserati створена спеціально для тих, хто захоплений усім, що
пов’язане з Maserati. Предмети колекції Maserati можна придбати у
всіх дилерів Maserati та у магазині Maserati у виставковому залі у
Модені. Крім того, їх можна придбати на сайті www.maseratistore.com
та доставити прямо до вас додому.
Maserati Клуб
Приєднання до ексклюзивного клубу Maserati означає обмін думками,
досвідом та емоціями з іншими власниками Maserati та запрошення
взяти участь у спеціальних автомобільних заходах по всьому світу.
Водії автомобілів усіх епох можуть отримати задоволення від
керування своїми моделями Maserati у календарі подій, створеному
спеціально для членів Maserati Club. Клуб забезпечує зв’язок між
минулим, сьогоденням та майбутнім компанії. Завітайте на www.
maseraticlub.com для отримання додаткової інформації.
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Maserati Classiche
Створена для ентузіастів та власників старовинних автомобілів
Maserati, Maserati Classiche – це організація, присвячена тим, хто
хоче долучитися до славного минулого марки. Maserati Classiche
може надати клієнтам Maserati послугу історичної документації, що
стосується їх автомобілів. Зокрема, в історичному архіві Maserati
є різні типи сертифікованих історичних документів, ретельно
досліджених.
Асортимент Maserati Classiche включає товари, присвячені історії
компанії: картини із зображенням яскравих подій, одяг, масштабні
моделі та багато, багато іншого. Ці елементи можна знайти на
сайті www.maserati.com у розділі Maserati Classic. Для отримання
додаткової інформації про службу історичної документації напишіть
за адресою maserati.classiche@maserati.com.
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NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

КОНТАКТ-ЦЕНТР MASERATI - info@maserati.com
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ДОПОМОГА НА ДОРОГІ:
00 800 62737284
З інших питань, зв’яжіться, будь ласка 0039 02 44412899
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AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

EUROPE
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom
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