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Кръщаването на автомобили на най-известните ветрове в света 
е традиция за Maserati. Тя продължава с новото SUV, кръстено 
на свирепия североизточен вятър на Средиземно море: Grecale. 
Космополитен и модерен. Италиански и вечен. В резултат на това 
творческо решение се появява изцяло новото Grecale. Неговите 
изваяни линии съчетават основни елементи от емблематичния 
дизайн с дръзка, футуристична перспектива. Чистота на формата, 
без показност. Изключителността никога не следва тенденциите.

Смелост отвъд тенденциите

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Безкрайни възможности

Новото Grecale е задвижвано от духа на ежедневните приключения с 
всичко, което бихте очаквали от SUV на Maserati. 

Иновативна демонстрация на мощност от Maserati. Grecale разполага 
само с нашите най-нови възможности на двигателите. Освен меко 
хибридно задвижване с мощност 300 или 330 к.с. идва и супер 
мощният, но ефективен двигател V6 Nettuno с 530 к.с.

V6 двигател - Grecale TrofeoL4 двигател - Grecale GT, Модена
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Три нови линии за уникална среща
Линията Trofeo е създадена за шофьори, които 
обожават спорта и страхотните изпълнения. 
Страхотен външен вид, съчетан с двигател с неустоима 
мощност. Откритите карбонови елементи имат 
текстура, граничеща с триизмерната, тактилният вид 
предизвиква почти ефекта на необработен материал.

Trofeo

Modena

Три нови ексклузивни моделни линии са въведени като част от новата гама 
Grecale. По отношение на стила, новите тримове GT, Modena и Trofeo 
въвеждат ново лого на Maserati върху предния капак и нова специфична 
емблема за всяка версия, поставена точно над трите емблематични  
странични вентилационни отвора. В задната част традиционното Saetta  
лого е заменено с ново лого Тризъбец на С-колоната, а на багажника се  
появява нов надпис Maserati.

С линията GT, Maserati мисли за космополитните характери с динамичен 
начин на живот, които търсят нещо в материалите и текстурите, което ще 
предизвика усещане за дом дори при шофиране на дълги разстояния.

GT

Линията Modena е създадена за хора, 
чийто начин на живот е по-спортен и 
прекарват повече време на открито, 
следвайки своите страсти. За линията 
Modena, Марката има предвид хора, 
които изминават много километри, 
използват автомобила си за пътувания, 
изключително динамични хора, които 
винаги са в движение.
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Колекцията Grecale
Един избор, много възможности за отличаване.

Grecale GT

300К.С. 5.6сек.
0-100 км/ч

5.3сек. 
0-100 км/ч

3.8сек.
0-100 км/ч

L4 450Нм240км/ч AWD

Grecale Modena

330К.С. L4 450Нм240км/ч AWD

530К.С. V6 620Нм285kкм/ч AWD

Grecale Trofeo

Максимална 
мощност

Ускорение Разположение 
на двигателя

Максимален 
въртящ 
момент

Максимална 
скорост

Задвижване

Grecale GT
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Странични въздуховоди и емблема GT

Детайли на подглавнк

Maglia Milano

Grecale GT-изключителен всеки ден

300К.С.

Максимална 
мощност

Ускорение

5.6сек.
0-100 км/ч

Максимална 
скорост

240км/ч

Разположение 
на двигателя

L4
Задвижване

AWD
Максимален 

въртящ 
момент

450Нм

Линията GT, с четирицилиндров мек хибриден двигател с 
мощност 300 к.с., изтънчено подчертава оригиналния чар и 
елегантност на Maserati. Екзотичните детайли на Grecale GT 
изящно изразяват страстта на марката към луксозните детайли 
и все така видимия италиански стил. Иновативната лазерна 
обработка интерпретира отново емблематичната Maglia Milano, 
взета от фините бижута и часовникарството. Стандартните 
алуминиеви лостчета за превключване на предавките 
подчертават спортната душа на Grecale.

Научете повече за Grecale GT

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/grecale
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Странични въздушни отвори и емблема Modena

Логото на Тризъбеца на C-колоната

Изпускателни тръби

Grecale Modena-изключителен всеки ден

Иновативна демонстрация на силата на Maserati. 

За спортната душа, която винаги е в движение. Вдъхновен 
от италианската архитектура, интериорът се отличава 
с бродиран графичен мотив, съчетан с рядък, сив тон 
на дървото с покритие с отворени пори, което засилва 
тактилното изживяване. Автомобилът се отличава с 20’’ 
алуминиеви джанти (опция 21’’), гланцово черно покритие 
на логата, предния сплитер, радиаторната решетка, 
сенниците на прозорците и лайстните на страничните 
прагове и тъмните ауспуси.

Научете повече за Grecale

Максимална 
мощност

330К.С.

Максимална 
скорост

240км/ч

Разположение 
на двигателя

L4
Задвижване

AWD
Максимален 

въртящ 
момент

450Нм5.3сек.
0-100 км/ч

Ускорение

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/grecale
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Странични въздуховоди и емблема Trofeo

Детайли на подглавнк

Карбон

Grecale Trofeo-Изкуството на бързината

Изключително шофиране, всеки ден и по всяко време. 
Олекотената конструкция, съчетана с високоефективни 
двигатели, създава усещане за ускоряващо пулса шофиране. 
Задвижващият вал, изработен от карбон и широкото използване 
на материали като алуминий допринасят за първокласното 
съотношение между мощност и тегло, ускорение и скорост. Като 
например откритите, карбонови елементи и перфорираната  
кожа в комбинация с шевронни мотиви, които засилват 
динамиката на автомобила.

Научете повече за Grecale Trofeo

Максимална 
мощност

530К.С.

Максимална 
скорост

285км/ч

Разположение 
на двигателя

V6
Задвижване

AWD
Максимален 

въртящ 
момент

620Нм3.8сек.
0-100 км/ч

Ускорение

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/grecale
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Folgore: електрификация по начина на Maserati
Енергия, 100% електрическа, която ще изстреля Тризъбеца в бъдещето.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Отличителна покана

Grecale посреща нова парадигма на лукса, изградена от традиции, 
иновации и ясна визия. Всеки детайл има своето предназначение. 
Всяка функция изразява емоция до най-малките детайли. 

Естетическата чистота продължава и в интериора, където дигиталният 
минимализъм се съчетава с ръчно изработеното инженерство. Това 
е мястото, където нашето наследство, територия и сарториално 
съвършенство се интерпретират отново чрез иновативна обработка 
на цветове, текстури, материали и покрития.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Лукс с висока мощност Grecale TrofeoGrecale Modena
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Обърнете се назад:
Вдъхновени от Giugiaro 3200 GT, задните светлини с форма на 
бумеранг се интегрират безпроблемно в изчистените линии на 
Grecale. В долната, по-технична част, новопроектираните ауспуси 
визуално описват ревящия звук на Maserati.

Смел поглед напред:
Модерна технология с дизайнерски почерк, заимстван от 
суперспортния автомобил Maserati MC20. Фаровете на Grecale 
се вписват перфектно в по-вертикалната форма на каросерията.

Отличителни знаци:
Тройните странични въздуховоди 
са основен елемент в дизайна 
на Maserati от 1947 г. насам. В 
Grecale те са налични във всяка 
една от версиите: GT, Modena 
или Trofeo.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Въздушно окачване:
От залепен за асфалта, до каране извън 
границите му. Въздушното окачване, стандартно 
за Trofeo и опционално за другите версии, може 
да се калибрира в шест степени според режима 
на шофиране и нуждите ви. Когато автомобилът 
е паркиран, различните височини улесняват 
качването и слизането.

Вървете по своя път:
Какво е настроението ви днес? С какво сте се захванали? От 
COMFORT до GT, от SPORT до OFF-ROAD: просто изберете 
режима на шофиране и тръгнете. Ако притежавате Trofeo и 
търсите максимална ефективност, изберете режим CORSA с 
Launch Control: bellissimo.   

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Intelligent Assistant):
С персонализирания интелигентен 
асистент на Maserati (MIA), задвижван от  
операционната система Android Automotive  
OS, можете да получите достъп до 
многобройните контроли на големия 
12,3’’ екран: навигация, медии, режими на  
шофиране, настройки на автомобила, 
приложения и др. Всичко е само на едно 
движение разстояние.

Дисплей Comfort:
8,8” дисплей Comfort дава възможност за 
лесен достъп до повечето функции на Grecale 
и персонализиране (управление на светлините, 
вентилационни отвори и отопление на седалките, 
климатик, амбиентно осветление) С помощта 
на интелигентно управление, чрез жестове 
8,8-инчовият дисплей Comfort е настроен така че 
да повиши нивото на безопасност на автомобила, 
като фокусът на водача остава върху пътя, без да се 
налага да търси настройки на климатика на дисплея.

Арматурно табло:
Цифровият клъстер с 12,3’’ TFT е 
проектиран така, че да осигурява 
пълна видимост при всякакви условия 
и за всеки водач. Предлагат се четири 
конфигурации: Classic, Evolved, Relaxed 
и Corsa (само за Trofeo).

Часовник на бъдещето:
Класическа рамка, прогресивна технология. 
Дошло е време да се обнови един  
отличителен детайл. Емблематичният 
механичен часовник се е превърнал в 
цифров смарт часовник, чийто стил се 
променя според вашия вкус. Той не само 
показва времето, но и се превръща в 
интерфейс между водача и автомобила, 
който позволява интелигентно гласово 
взаимодействие.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Ясна гледка нагоре:
Шибидахът на Grecale с тонирано безопасно 
стъкло - стандартен за версията Trofeo - се 
управлява с електрическо задвижване и може 
да бъде в положение “отворен”, “вентилиране 
на въздуха” или “затворен”. Взаимодействието 
между светлина и материал е превъзходно.

Формата е функция:
Централният панел, освободен от бутони и лост за 
смяна на предавките, осигурявайки повече място 
за просторния подлакътник, две големи поставки 
за чаши, голямо отделение за съхранение с двойни 
вратички тип “пеперуда” и зона за зареждане на 
мобилен телефон.  

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Заемете своето място:
Интериорът на Grecale е съчетание от 
функционалност и лукс. Интериорът 
е вдъхновен от концепцията за 
изчистен, модерен и емоционален 
дизайн, в който има място за новите 
технологии.

Амбиентно осветление:
Мека разпръсната светлина с три налични нива на 
интензивност създава изискан ефект в дневната. Светлините 
стават червени, когато сте в режим Sport, и жълти, когато сте 
в режим Corsa (само версия Trofeo). 

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Превъзходно вътрешно пространство:
Вашият комфорт, нашата мания. Изцяло 
новото SUV Grecale е най-добрият в класа 
си по отношение на пространството 
в салона, като го максимизира, чрез 
рационализиран и функционален дизайн.

Звукова система Sonus faber: 
За да съответства на нотите на 
двигателя на Grecale, е необходима 
най-добрата автомобилна звукова 
система. Партньорството със Sonus 
faber, италианските майстори на звука,  
осигурява спиращо дъха изживяване 
при слушане на музика с техните  
аудиосистеми за Grecale.

Гласът на Sonus faber:
Изключителният звуков баланс в купето 
е постигнат чрез естествени материали, 
ексклузивен дизайн на говорителите и поръчков 
технологичен суббуфер. С отлична изолация от 
външния шум Grecale предлага перфектната 
сцена за 360° музикално изживяване.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Свържете се с ежедневието си: 
Насладете се на лукса да имате контрол по всяко време и навсякъде, където 
пожелаете, чрез вашия смартфон, смарт часовник или виртуален асистент. Maserati 
Connect: безупречно, интелигентно и дигитално всекидневно изживяване в и 
около вашето Grecale.

Напомняме за обслужване и помощ:
Maserati Connect е на ваше разположение и ще ви информира 
за състоянието на вашето Maserati и дори ще ви напомня за 
следващото обслужване. В случай на спешност се осигурява 
специализирана поддръжка, когато имате нужда от помощ по 
време на пътуване или в случай на кражба на автомобила.

Интелигентно, свързано:
Вашето Maserati като част от вашата интелигентна 
екосистема. Просто попитайте Alexa или Google 
Assistant за състоянието на вашия автомобил 
или изпратете дестинация към вашата винаги 
актуализирана навигация. Комуникацията с 
вашия автомобил от дивана ви е толкова проста. 
С помощта на Alexa в автомобила можете да 
поискате да пуснете музика, да чуете новините, да 
проверите времето, да управлявате интелигентни 
домашни устройства и др.

Wi-Fi и навигация:
Наслаждавайте се на 12,3” главен модул, 
докато навигирате с най-новите карти 
и информация за трафика в реално 
време, и получавате актуализации за 
времето и наличността на паркоместа 
в местоназначението, които лесно се 
намират със Street View. Активирайте 
вградената точка за Wi-Fi и сърфирайте и 
стриймвайте на до 8 устройства. 

Grecale Trofeo
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Усъвършенствана система за  
подпомагане на шофирането
Grecale е оборудван с широка гама от усъвършенствани системи за подпомагане на 
шофирането от второ ниво - най-високото ниво на поддръжка на автоматизацията 
на шофирането, което се предлага на пазара.

Grecale Trofeo

Круиз контрол
Круиз контролът позволява на водача да поддържа 
фиксирана желана скорост.

Адаптивен круиз контрол
Като надстройка към стандартния круиз контрол 
адаптивната функция се предлага като опция. 
Адаптивният круиз контрол автоматично адаптира 
скоростта на автомобила, за да поддържа безопасно 
избрано разстояние от движещите се отпред  
превозни средства. Максималната възможна скорост 
е 210 км/ч.

Асистент при паркиране с активно спиране при 
движение назад
Grecale е стандартно оборудвано с предни и задни 
сензори при паркиране. В допълнение към функцията 
Park Assist, автомобилът автоматично ще спира, за 
да се избегнат повреди по бронята при движения за 
паркиране.

Камера за обратно виждане с динамични линии
Grecale предлага камера за задно паркиране с 
динамични решетки като стандартно оборудване. 
Тази система помага на водача при паркиране или 
по време на маневриране в тесни пространства. 
В комбинация със задните сензори за паркиране 
системата предупреждава водача както визуално, така 
и акустично за потенциални обекти или препятствия.

Камера за 360-градусов изглед
Surround View камерата, предлагана като опция, 
позволява на водача да има отлична видимост към всяка 
страна на автомобила благодарение на камери и сензори, 
разположени в определени зони на автомобила.

Активно поддържане на лентата
Предлагана като опция, тя осигурява корекция на 
управлението, за да помогне на водача да избегне 
сблъсък с друг автомобил и намалява стреса за водача 
при движение.

Разпознаване на пътни знаци
Предлагана като опция, тя представлява предна 
камера, която разпознава ограниченията на 
скоростта, свързаните с тях пътни знаци и предоставя 
предупреждения на водача.

Разпознаване на сънливо шофиране
Предлагано като опционално оборудване, функцията 
за разпознаване на сънливо шофиране следи за 
сънливостта на водача.  Ако системата открие 
признаци на сънливост, водачът бива предупреден за 
препоръчителна почивка.

Помощ за предотвратяване на сблъсък на 
кръстовище
Предлаган като опция, асистентът за сблъсък при 
пресичане на кръстовище разпознава риска от сблъсък 
с напречния трафик. Той предупреждава водача за 
риска и намалява риска от сблъсък чрез автоматично 
аварийно спиране, когато е необходимо.

Интелигентен асистент за скорост  
Интелигентният асистент за скорост (ограничител 
на скоростта и TSR) позволява на водача да зададе 
максимална скорост и в комбинация с разпознаване на 
пътните знаци да зададе максимална скорост, следвайки 
пътните знаци.
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Автоматично аварийно спиране с разпознаване 
на пешеходци/велосипедисти
Системата ще предупреждава водача за потенциален 
челен сблъсък; тя ще подкани водача да предприеме 
действия чрез звуково и визуално предупреждение, 
като накрая може да задейства спирачно усилие в 
опит да помогне на водача да смекчи или избегне 
сблъсъка. 

Следене мъртва зона и задната напречна следа 
(RCP)
Grecale предлага пасивните функции за разпознаване 
на мъртвата зона и задния напречен път като 
допълнително съдържание. Функцията за следене 
на мъртвата зона следи зоните от двете страни 
на автомобила и предупреждава водача, когато 
автомобил навлезе в една от мъртвите зони. 
Функцията Rear Cross Path (заден напречен път) 
има за цел да подпомогне водачите при излизане на 
заден ход от паркоместа, където видимостта им към 
насрещно движещите се превозни средства може  
да бъде блокирана.

Активен асистент за шофиране
Активният асистент за шофиране е разширение на 
функцията на Maserati Highway Assist. За разлика от 
Highway Assist, който работи само на магистрали с 
ограничен достъп, тази нова система се поддържа 
при всякакви пътни условия. Разбира се, водачът е 
длъжен да остане ангажиран по време на шофиране, 
тъй като той/тя все още носи юридическа отговорност 
за управлението на автомобила и трябва винаги да 
наблюдава условията на шофиране и да е готов да 
запази пълен контрол над автомобила във всеки  
един момент, ако е необходимо.

Визуализация на околна среда
Това е функция, предназначена да помага на водача 
по време на маневри за паркиране. Тя показва 
препятствието, засечено от сензорите за паркиране, 
под формата на цветни линии. 

Grecale GT
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Създайте свой собствен
Всяко Maserati е като произведение на изкуството, създадено с грижата 
и вниманието, които само човешката ръка може да осигури. Създайте свое 
собствено Maserati Grecale и го персонализирайте според нуждите си.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia
https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia
https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/shopping-tools/build-and-price
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Вашето Maserati е съобразено с вашата уникална индивидуалност. Fuoriserie 
е отличителната програма за персонализация на Maserati, която ви позволява 
да създадете единствен по рода си автомобил Maserati, стилизиран от вас. 
Освободете смелостта си, задайте свои собствени правила.
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Колекции, изработени по мярка
Две смели Колекции, безкраен набор от възможности. Започнете от основната 
ценност, която ви движи - производителност, съвременен стил или иновация, и 
изследвайте безбройните комбинации, за да откриете Maserati, което най-добре 
представя истинския ви дух.

Посветено на любителите на вечния стил, на ерата на 
“джентълменските състезатели” и на верните познавачи 
на историята за Maserati. Колекцията Corse е вдъхновена 
от нашето славно състезателно наследство.

C O R S E

Посветена на футуристите, любителите на 
технологиите и новите материали, хората, които 
приемат и насърчават промените с ентусиазъм и 
енергия. За хората, които знаят, че най-доброто 
тепърва предстои.

FUTURA

Научете повече за Fuoriserie

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/brand/fuoriserie
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Технически спецификациисссссссссссс Grecale Trofeo
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Пиков въртящ момент
Обороти на двигателя при пиков въртящ момент

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Спирачен път (100 - 0 км/ч)
Разход на гориво (комбиниран цикъл)

CO2 емисии (нисък цикъл)

Разход на гориво (нисък цикъл)

CO2 емисии (среден цикъл)

Разход на гориво (среден цикъл)

CO2 емисии (висок цикъл)

Разход на гориво (висок цикъл)

CO2 емисии (изключително висок цикъл)

Разход на гориво (изключително висок цикъл)

Екологична категория

CO2 емисии (комбиниран цикъл)

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина
Ширина (със странични огледала)
Ширина (без странични огледала)
Височина
Междуосие

Капацитет на резервоара за гориво

Радиус на завой

Хомологирано тегло

Капацитет на багажно отделение

ДВИГАТЕЛ

Брой цилиндри и разположение
Обем
Диаметър на бутало
Ход на бутало
Степен на компресия
Макс. изходна мощност
Обороти на двигателя при макс. изходна мощност

64 л

12.4 м

1870 кг

535 л

GRECALE GT

4846 мм
2163 мм
1948 мм
1670 мм
2901 мм

L4 MHEV

1995 куб. см.
84 мм
90 мм
9.5:1

300 К.С.
5750 об/мин
450 Нм
2000 - 4000 об/мин

240 км/ч
5.6 сек.
<40 м

Euro 6D Final

194 - 208 г/км

8.6 - 9.2 л/100 км

190 - 199 г/км

8.4 - 8.8 л/100 км

297 - 300 г/км

13.1 - 13.2 л/100 км

167 - 177 г/км

7.4 - 7.8 л/100 км

198 - 208 г/км

8.7 - 9.2 л/100 км

Автоматична 8-степенна

64 л

12.4 м

1895 кг

535 л

GRECALE MODENA

4847 мм
2163 мм
1979 мм
1667 мм
2901 мм

L4 MHEV

1995 куб. см.
84 мм
90 мм
9.5:1

330 К.С.
5750 об/мин
450 Нм
2000 - 5000 об/мин

240 км/ч
5.3 сек.
<40 м

Euro 6D Final

196 - 209 г/км

8.7 - 9.2 л/100 км

191 - 204 г/км

8.4 - 9 л/100 км

297 - 300 г/км

13.1 - 13.2 л/100 км

168 - 180 г/км

7.4 - 8 л/100 км

199 - 210 г/км

8.8 - 9.3 л/100 км

Автоматична 8-степенна

64 л

12.4 м

2027 кг

570 л

GRECALE TROFEO

4859 мм
2163 мм
1979 мм
1659 мм
2901 мм

V6 90°

3000 куб. см.
88 мм
82 мм
11:1

530 К.С.
6500 об/мин
620 Нм
3000 - 5500 об/мин

285 км/ч
3.8 сек.
<40 м

Euro 6D Final

263 г/км

11.6 л/100 км

233 г/км

10.3 л/100 км

394 г/км

17.4 л/100 км

211 г/км

9.3 л/100 км

254 г/км

11.2 л/100 км

Автоматична 8-степенна

Данните съответстват на тестове, проведени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, актуализиран към юли 2021 г. Проверете 
наличността на MY22 Maserati Connect във вашата страна.

Grecale GT
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Светът на възможностите
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Курсове за майсторско шофиране на Maserati
Не може да има шофьор на Maserati, който да не се е чудил какво 
е да насилваш оборотомера до червено през всички предавки, 
да минаваш по състезателна линия през завой и да изпитваш 
спирачните възможности на автомобила до краен предел. 
Master Maserati Driving Experience дава отговор на всички 
тези въпроси и още повече чрез серия от професионално 
водени курсове за тези, които желаят да открият потенциала 
на най-бързите модели Maserati в естествената им среда: 
състезателната писта. С представянето на сензационния 
суперавтомобил MC20 и мощните версии Trofeo на Ghibli 
и Levante, Master Maserati Driving Experience става още по-
динамичен и вълнуващ. За пълна информация относно нашите 
шофьорски преживявания можете да посетите нашия уебсайт 
mastermaserati.com или да се свържете директно с нас на: 
info@mastermaserati.it.

Финансови услуги
Закупуването на вашия автомобил с помощта на финансов 
пакет на Maserati ви дава възможност да изберете най-
добрите условия на пазара и да ги адаптирате към вашите 
нужди. Официалните дилъри на Maserati с удоволствие ще 
изпълняват ролята на ваши финансови консултанти, като 
предоставят професионални насоки за различните налични 
възможности за плащане и създават пакет, съобразен с 
вашите изисквания.

Програма за пътна помощ
Програмата за пътна помощ на Maserati предлага ексклузивен 
набор от услуги и предимства, които са безплатни за целия 
гаранционен период на автомобила. С центровете за помощ, 
които са на разположение 24 часа в денонощието, можете 
да се свържете при спешни ситуации. В тези ефикасни 
обекти любезни и висококвалифицирани специалисти ще 
осигурят най-доброто възможно решение на всеки проблем, 
сигнализиран от клиента.

Услуги за пълна асистенция*
Останете на пътя, докато вашият автомобил се ремонтира - с 
нашите услуги Full Credit Services ще седнете зад волана на 
заместващ автомобил с включени географски карти, вериги 
за сняг и детски седалки: безплатно, за да можете да се 
съсредоточите върху това да се наслаждавате на пътуването.

*За повече информация, моля, свържете се с вашия дилър 
или с отдела за обслужване на клиенти на Maserati на:  
info@maserati.com.
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Светът на Тризъбеца

Обиколка на завода
Открийте сърцето на производството на изцяло новото MC20 
в историческия завод на Maserati в Модена. Обиколката на 
фабриката с продължителност 1 ч. и 45 мин. започва с разходка 
из наследството на Марката и представяне на моделната гама. 
Следват производствената линия, лабораторията за двигатели, 
съоръженията за боядисване и официалният магазин. 
Обиколка на Шоурума: предлага се 40-минутна обиколка на 
Шоурума, включваща цялостно представяне на наследството 
и моделната гама. За повече информация се свържете с нас 
на: factorytour@maserati.com.

Вземане от завода
След кафе и напитки за добре дошли в Шоурума можете 
да посетите историческия завод на Maserati, придружени 
от специализиран водач и фотограф. Сега е време за 
представянето на вашето ново Maserati. Преди да се сбогуваме 
с вас, се правят последните снимки. Възпоменателният 
цифров фотоалбум се предава на клиента. Всички модели 
могат да бъдат доставени в завода в Модена. Поискайте 
вземане от завода при вашия официален дилър на Maserati.

Колекция Maserati
Колекцията Maserati от ексклузивни облекла за свободното 
време и маркови стоки е специално създадена за тези, които 
имат страст към всичко, свързано с Maserati. Артикулите от 
колекцията Maserati се предлагат от всички дилъри на Maserati 
и от магазина на Maserati в шоурума в Модена. Освен това те 
могат да бъдат закупени онлайн на адрес maseratistore.com и 
доставени директно до дома ви.

Клуб Maserati
Понастоящем в света има повече от 30 клуба на Maserati, 
които наброяват повече от 3000 членове. Присъединяването 

към ексклузивния Maserati Club означава да споделяте 
знания, опит и всички вълнения с други собственици на 
Maserati - и да бъдете поканени да участвате в специални 
автомобилни събития. Водачите на автомобили от всяка епоха 
могат да се насладят на удоволствието да управляват своите 
модели Maserati в календара от национални и международни 
събития, създадени специално от клубовете Maserati за 
техните членове, като например Global Gathering или Maserati 
International Rally. Посетете специалния раздел в maserati.com, 
за да намерите контактите на вашия местен клуб Maserati.

Оригинални аксесоари Maserati
Специално разработени, за да задоволят нуждите на 
нашите клиенти, оригиналните аксесоари Maserati са 
перфектна комбинация от дизайн, функционалност, комфорт 
и ефективност. Създадена в съответствие с най-високите 
стандарти за изработка на Maserati, гамата аксесоари Grecale 
е разработена така, че да гарантира голяма практичност 
заедно с възможността да добавите своя личен и уникален 
щрих. Пригответе се да откриете всички възможности за 
персонализация в специалната брошура, на официалния 
уебсайт maserati.com или чрез официалната мрежа на 
Maserati.

Програми за клиенти
Шофирането на Maserati е преживяване за цял живот, 
независимо дали сте се захванли с делничното пътуване или 
се отправяте на незабравимо пътешествие. Ето защо Maserati 
създаде специални клиентски програми, за да ви гарантира, 
километър след километър, максимална грижа и отлично 
представяне на вашето Grecale. Осигурете си допълнително 
спокойствие с нашите програми. Открийте повече на 
официалния уебсайт maserati.com или чрез Официалната 
мрежа на Maserati.
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Исторически Архив  
Създадена за ентусиасти и собственици на ретро автомобили 
Maserati, “Archivio Storico” е организация, посветена на 
тези, които желаят да се ангажират със славното минало на 
марката. Тя може да предостави на клиентите на Maserati 
услуга за историческа документация, отнасяща се до техните 
автомобили. По-конкретно, на разположение са различни 
видове сертифицирани исторически документи, внимателно 
и прецизно проучени в Историческия архив на Maserati. 
За повече информация относно услугата “Историческа 
документация” пишете на archivio.storico@maserati.com.

Maserati Classiche
В началото на една нова ера Maserati отдава почит на 
своето минало, като създава нова програма около най-
ценния си ресурс: Нашата история. Maserati Classiche е нов 
отдел, специално създаден за собствениците на класически 
автомобили Maserati. Maserati Classiche предоставя на 
нашите клиенти няколко специализирани услуги, свързани 
със сертифицирането на автентичността, компоненти за 
класически автомобили и подкрепа за реставрация. За 
допълнителна информация, свързана с програмата Maserati 
Classiche, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на 
maserati.classiche@maserati.com.
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Grecale Trofeo

Илюстрациите и текстовете, съдържащи се в този каталог, се 
основават на информацията, налична към момента на изготвянето 
му. Някои модели, характеристики и аксесоари може да не са 
налични или да станат достъпни едва след пускането на автомобила 
на пазара или в рамките на програмата Fuoriserie. Maserati си 
запазва правото да променя цветовете, дизайна и техническите 
характеристики по всяко време и без предварително уведомление. 
Официалните дилъри на Maserati с удоволствие ще предоставят 
допълнителна информация и актуализации в тази връзка. Останете 
в контакт с Maserati, като посетите maserati.com
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MASERATI КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - info@maserati.com
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ПЪТНА ПОМОЩ:
00 800 62737284
За други въпроси, моля свържете се нас 0039 02 44412899

NORTH AMERICA
USA
Canada

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

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

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

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

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
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maserati.com/grecale

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