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In een wereld van zakelijke conformiteit biedt de Maserati Ghibli iets 
totaal anders. Zoals u verwacht van een luxe sportsedan, zijn er het 
rustgevende comfort en de zeer intuïtieve technologie. De aandacht 
voor detail, stijl en kwaliteit verraadt de essentie van de Maserati. Wat u 
ook kiest of welke ambitie u ook heeft, de Maserati Ghibli heeft altijd een 
uniek en inspirerend antwoord.

Gedurfd en elegant



6 76

G h i b l i  S S  |  1 9 6 6De eerste Maserati Ghibli werd ontworpen door Giorgetto 
Giugiaro en in 1966 onthuld op de autoshow van Turijn. 
Giugiaro, toen een twintiger, werd beschouwd als een 
wonderkind op het gebied van design. En terecht. Zijn creatie 
- een 2+2, in Fastback-stijl, met openklappende koplampen 
en het gewaagde haaienneusprofiel - was direct een schot 
in de roos en groeide uit tot een automotive stijlicoon.

Het nieuwste Ghibli-model heeft die spirit van zijn 
allereerste voorganger uit 1966 behouden. Dat betekent 
exclusieve luxe, een elegante stijl, vooruitstrevende 
technologie en vanzelfsprekend, een inspirerende 
performance.

Een duurzaam nalatenschap
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Een basiskenmerk van alle Maserati’s is dat ze lange afstanden vol 
dynamiek en verfijning met hoge snelheden kunnen overbruggen.

In de Ghibli komt de kracht daarvoor van een V6- en V8- benzinemotor, of 
de nieuwe hybrideversie.

V6-motor - Ghibli SQ 4V8-motor - Ghibli Trofeo

L4-motor - Ghibli Hybrid

Eindeloze mogelijkheden
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Ghibli Hybrid Ghibli Trofeo

De Ghibli Collectie Eén keuze, talrijke mogelijkheden om uzelf te onderscheiden

Ghibli S Q4

Ghibli

330pk

430pk

350pk

580pk5.7sec

4.7sec

5.5sec

4.3secL4

V6

V6

V8450Nm

580Nm

500Nm

730Nm255km/u

286km/u

267km/u

326km/uRWD

AWD

RWD

RWD

Max. 
vermogen

Max. 
vermogen

Accelerat ie Accelerat ieMotoropstel l ing Motoropstel l ingMax. 
koppel

Max. 
koppel

Topsnelheid TopsnelheidGrip Grip
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430pk 4.7sec286km/u V6 AWD 580Nm

Ghibli - Ventilatieopeningen in de flanken

Ghibli - Detail hoofdsteun

Ghibli - Grille

Wat uw keuze of ambitie ook is, de Maserati Ghibli komt altijd met 
een uniek, inspirerend antwoord.

De Ghibli biedt het comfort dat u mag verwachten van een luxe 
sportsedan. Tegelijkertijd onderscheidt hij zich door de vlijmscherpe 
handling van een sportwagen. Deze balans, een kenmerk van 
Maserati, vormt een eindeloze bron van inspiratie. Of u nu naar 
kantoor rijdt of voor uw pure plezier de teugels laat vieren. De Ghibli is 
beschikbaar als GranLusso- en GranSport-uitvoering. Beide kunnen 
ze uitgebreid worden toegespitst op uw persoonlijke wensen. In de 
GranLusso ligt de nadruk op luxe en comfort, terwijl de GranSport 
focust op een bevlogen rijdynamiek.

Technische specificaties S Q4-versie

Meer informatie over de GhibliGhibli-Allesbehalve alledaags

M a x .  v e r m o g e n A c c e l e r a t i eTo p s n e l h e i d M o t o r o p s t e l l i n g G r i p M a x .  k o p p e l

https://www.maserati.com/nl/nl/modellen/ghibli
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330pk 5.7sec255km/u L4 RWD 450Nm

Ghibli Hybrid - Ventilatieopeningen in de flanken

Ghibli Hybrid - Detail hoofdsteun

Ghibli Hybrid - Iconisch Saetta-logo op C-stijl

De natuur zit vol momenten waarbij een enkele vonk iets totaal 
nieuws doet ontstaan – een moment waarop hybridisatie als 
katalysator voor verandering werkt. Op dezelfde wijze is de nieuwe 
Maserati Ghibli Hybrid ontstaan: de eerste in een reeks nieuwe 
auto’s die de start van een nieuw tijdperk voor het merk markeren. 
De Ghibli Hybrid luidt de toekomst van Maserati in zonder het 
verleden te verloochenen. De eerste hybridemotor in de historie van 
Maserati, waarin innovatie en technologie altijd gepaard gingen met 
high-performance engineering, om Maserati naar een duurzamere 
toekomst te stuwen. Sneller dan diesel, groener dan benzine: dat is 
de filosofie achter de Ghibli Hybrid in een notendop.

Meer informatie over de Ghibli HybridGhibli Hybrid-Perfomance charged

M a x .  v e r m o g e n A c c e l e r a t i eTo p s n e l h e i d M o t o r o p s t e l l i n g G r i p M a x .  k o p p e l

https://www.maserati.com/nl/nl/modellen/ghibli/hybrid
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580pk 4.3sec326km/u V8 RWD 730Nm

Ghibli Trofeo - Ventilatieopeningen in de flanken en Trofeo-embleem

Ghibli Trofeo - Detail hoofdsteun

Ghibli Trofeo - Grille

Wees stoutmoedig. Rijd met karakter. Val op in nauwelijks 4,3 
seconden met de ultieme Maserati Ghibli Trofeo. Met 580 pk en 
een topsnelheid van 326 km/u is de Trofeo de krachtigste Ghibli 
ooit. Uw gedurfde statement dat een nieuwe invulling geeft aan wat 
mogelijk is. De opvallende coupé-stijl van de Ghibli, versterkt door 
de op de autosport geïnspireerde designaccenten. Hoogglanzend 
carbon vóór, achter en op de ventilatieopeningen in de flanken, 
en de scherp gelijnde Trofeo-motorkap met ventilatieopeningen 
zijn slechts een fractie van wat u te wachten staat wanneer u het 
stuur beetpakt. Zo kwam de Ghibli Trofeo tot leven. Met roots in de 
autosport, versterkt met comfort en met een aangeboren gevoel 
voor tijdloze schoonheid. 

Meer informatie over de Ghibli TrofeoGhibli Trofeo-The Art of Fast

M a x .  v e r m o g e n A c c e l e r a t i eTo p s n e l h e i d M o t o r o p s t e l l i n g G r i p M a x .  k o p p e l

https://www.maserati.com/nl/nl/modellen/ghibli/trofeo
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Het interieur van de Ghibli is eigenlijk een directe uitnodiging 
om te reizen - in luxueus comfort, en altijd direct toegang 
tot het hoge beschikbare vermogen. Geheel in lijn met 
de grand touring traditie van Maserati heeft de cockpit 
een elegante Italiaanse stijl, met de hand vervaardigde 
afwerkingen en een perfect uitgebalanceerd, royaal 
bemeten design.

Pak het stuur beet en voel de schakelpaddles. Druk 
het gaspedaal in en word onmiddellijk één met uw 
onverzadigbare passie voor autorijden.

Een bijzondere uitnodiging
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High-Powered Luxe
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Intelligente Q4 vierwielaandrijving:
De intelligente Q4 vierwielaandrijving van de Ghibli S Q4 houdt performance 
en comfort altijd op een inspirerend, optimaal niveau, ook als het weer en de 
weg verre van ideaal zijn. Een vernuftig, door Maserati ontwikkeld algoritme 
controleert constant dynamische inputs, zoals wielentoerental, stuur- en 
gierhoeken en de grip van de wielen op basis van de rijstijl. Door verwerking 
van al deze gegevens bepaalt het Q4-systeem onmiddellijk de juiste grip 
voor elk afzonderlijk wiel. Dit garandeert optimale dynamiek in elke rijconditie 
en op elk ogenblik. De Ghibli geniet ook van de  voordelen en flexibiliteit van 
een Skyhook-demping en parkeersensoren.

Portieren met Soft Close-systeem:
Met de standaard Keyless Entry-functie kunt u portieren en de 
bagageruimte openen via de grepen zonder de sleutel. Voor meer 
veiligheid en comfort, vooral voor de kinderen achterin, sluit het 
Soft Close-systeem alle eventueel op een kier gelaten portieren 
moeiteloos en geruisloos.

Luchtkwaliteitsensor:
Om het comfort van alle inzittenden 
te verhogen, heeft de Ghibli heeft een 
intelligente sensor die samenwerkt 
met een systeem dat de externe 
vervuilingsniveaus berekent en voorkomt 
dat vervuilde lucht en schadelijke gassen 
in het interieur terechtkomen.
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Telefoonoplader:
Dit is een voorbehouden oplaadpunt voor de batterij 
van uw smartphone zonder dat u daarvoor een 
kabel hoeft aan te sluiten. Bovendien zijn er naast de 
Wireless Charger voor de bestuurder en voorpassagier 
twee USB-poorten, om gegevens te delen met het 
infotainmentsysteem en om op te laden.

MIA (Maserati Intelligent Assistant):
De nieuwe generatie MIA werkt met Android 
Automotive OS voor een innovatieve en 
gepersonaliseerde gebruikerservaring. Het 10,1” 
HD touchscreen met een beeldverhouding van 
16:10 heeft een nieuwe grafische interface. Het 
display heeft elegante, afgeronde hoeken, een 
primeur op het gebied van automotive design.

Wifi-hotspot:
De Wifi-optie is een andere dankbare 
functie in de Ghibli. U steekt eenvoudig 
uw simkaart in de router en heeft 
internet in uw auto. Er kunnen tot 
drie apparaten tegelijkertijd worden 
aangesloten.
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ZF-automaat met acht versnellingen:
De geavanceerde ZF-automaat met acht versnellingen in de Maserati Ghibli 
brengt het motorvermogen volledig onder uw controle. Zijn vernuftige 
design zorgt voor precies schakelen en een optimale performance. Met de 
auto-adaptieve software past deze automaat de schakelpatronen aan uw 
rijstijl aan voor een nog betere één op één rijervaring. En waar het lange, 
snelle afstanden betreft, zijn de twee hoogste versnellingen, de zevende 
en de achtste, speciaal afgestemd op een lager brandstofverbruik en meer 
comfort.

Neerklapbare achterbank:
Wilt u een veilige opslagplaats voor uw ski’s of snowboard? De in een 60/40 
verhouding neerklapbare achterbank levert een veelzijdige bagageruimte 
op. Wanneer het kleinste deel volledig is neergeklapt, beschikt u over een 
doorlopend, zo goed als effen laadvlak met plaats voor grote uitrustingen 
en voorwerpen.
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Italiaans vakmanschap:
Open het portier van de Maserati Ghibli en laat al uw 
zintuigen genieten van een combinatie van een elegante 
Italiaanse stijl, fijne materialen als de natuurzijden bekleding 
van Ermenegildo Zegna en met de hand gestikte naden.

Niet al het leer ontstaat op dezelfde manier. Volnerf leer van Pieno Fiore voelt 
bijzonder zacht aan en heeft de naam onnavolgbaar te zijn wat kwaliteit en 
duurzaamheid betreft. Het is in alle Ghibli-versies van Maserati beschikbaar 
en zeer gewild voor zijn subtiele textuur, natuurlijke geur en de mooie patina 
die het mettertijd krijgt. Dit leer wordt exclusief voor Maserati gemaakt en is 
geselecteerd voor de stoelen van de Ghibli uit twaalf verschillende soorten die 
allemaal even aantrekkelijk zijn.
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Altijd verbonden met uw Maserati
Beheers de essentie van performance, comfort en veiligheid en maak al uw reizen uniek 
en spannend. De intuïtieve App Maserati Connect linkt u intrinsiek met uw auto, uw 
gewoonten en behoeften en laat u vrij om optimaal te genieten van uw rit.

Diensten op afstand:
De Maserati Connect App toont u het brandstofpeil, de bandenspanning, de 
kilometerteller, wanneer de olie moet worden ververst en een verslag over de 
gezondheid van uw auto, inclusief controles van de aandrijflijn, remmen en vering, 
olie en vloeistoffen, veiligheidssystemen en lichten.
Elke informatie wordt bij de laatste voertuiguitschakeling bijgewerkt.

Amazon Alexa :
Alexa helpt u muziek af te spelen, de weg 
te zoeken, oproepen te doen, de kalender te 
controleren, audioboeken af te spelen, uw 
slimme huis te bedienen vanuit de auto en nog 
veel meer, gewoon met uw stem, zodat u uw 
handen op het stuur en uw ogen op de weg kunt 
houden.

Van woning naar auto:
U kunt Maserati Connect voor Alexa 
gebruiken of de Google Assistant om ook 
thuis te communiceren met uw auto. Met 
deze service kunt u de voertuigstatus 
opvragen en een bestemming naar het 
navigatiesysteem sturen (Send & Go).
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Advanced Driving Assistance System
De Ghibli is uitgerust met een indrukwekkend aantal rijhulpsystemen (ADAS). 
Dit betekent een nog grotere gemoedsrust, of u nu een exclusieve, lange reis 
maakt, of even snel door de stad moet.

Verkeersbordenherkenning
Zou u het waarderen dat uw auto u waarschuwt dat u net 
voorbij een bord met een snelheidslimiet bent gereden? 
De Verkeersbordenherkenning is handig voor de controle 
van allerlei soorten verkeersborden: snelheidslimieten, 
tijdelijke snelheidslimieten en inhaalverbodsborden.

Highway Assist System (HAS)
Ooit gedacht de voordelen van een Adaptieve 
Cruise Control te kunnen combineren met de 
Rijstrookassistent? De Highway Assist System (HAS) 
is een level 2 autonoom rijhulpsysteem dat u helpt te 
sturen, accelereren, remmen en binnen de rijstrook 
te blijven, vooral op autowegen of autosnelwegen.

Rijstrookassistent (LKA)
Veiliger rijden op autowegen of autosnelwegen? 
Daarvoor zorgt de Rijstrookassistent (LKA) die ontworpen 
is om rijstroken te herkennen en stuurbewegingen te 
activeren zodat u niet ongewild de rijstrook verlaat. Een 
veiligheidsfunctie die u absoluut moet overwegen.

Lane Departure Warning System
Dankzij de camera in de achteruitkijkspiegel die de 
rijbaanmarkeringen controleert, waarschuwt dit systeem 
de bestuurder voor rijstrookoverschrijding, zodat hij op 
snel- en hoofdwegen altijd in de gekozen rijstrook blijft. 
Zijwaartse bewegingen zonder richtingaanwijzer en 
aanrijdingen worden voorkomen met een waarschuwing. 
De richtingaanwijzer schakelt het systeem uit.

Active Blind Spot Assist
Een elektronische blik over uw schouder nodig? De 
Dodehoekassistent ABSA detecteert voertuigen die naast 
u komen rijden en dodehoeken wanneer u van rijstrook 
verandert, inhaalt of parkeert. Een veiligheidsfunctie die u 
helpt met een van de grootste gevaren op de weg.

Surround View Camera
Deze camera geeft u een duidelijk 360° zicht rondom uw 
auto en helpt u met parkeren en het zien van onzichtbare 
hindernissen. De beelden worden door twee camera’s 
onder de zijspiegels en een camera vóór en achter naar 
het hoofdscherm gestuurd.

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go
Meer rijcomfort nodig met verbeterde veiligheid als u 
op autowegen of autosnelwegen rijdt? De Adaptieve 

Cruise Control (ACC) met Stop & Go regelt uw snelheid, 
zodat u altijd de vooraf ingestelde afstand ten opzichte 
van uw voorligger behoudt. U voelt zich veiliger dan ooit 
op autowegen en autosnelwegen met beperkt of matig 
verkeer.

Forward Collision Warning Plus 
Wilt u zich veiliger voelen in druk verkeer? Of het nu in de 
spits is, een groot incident of een verkeersopstopping, 
het Forward Collision Warning Plus-systeem beperkt het 
risico op kop-staartaanrijdingen om schade te voorkomen 
of te minimaliseren.

Rear Cross Path Functie
Deze handige functie waarschuwt u als er een voor u 
onzichtbaar voertuig van rechts of van links nadert terwijl 
u achteruit een parkeervak verlaat.

Parkeersensoren voor en achter en achteruitrijcamera
Om u te helpen met manoeuvres in nauwe ruimten heeft de 
Ghibli parkeersensoren in de voor- en achterbumpers. Daar 
komt een optionele achteruitrijcamera - ondergebracht 
bij het kofferklepslot - bij die u op het Maserati-display 
de ruimte achter u laat zien.

Active Driving Assist 
De actieve rijassistent ADA is een uitbreiding van 
Highway Assist die per MY18 op de Maserati-range werd 
geïntroduceerd. Dit nieuwe systeem werkt op elke type 
weg: stadswegen, buitenwegen en autowegen.
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MASERATI.COM

Personalisatie
Zoals elk kunstwerk is elke Maserati vervaardigd met de zorg en aandacht die alleen 
mensenhanden kunnen leveren. Stel uw eigen Maserati Ghibli samen en pas hem 
aan uw wensen aan.

https://www.maserati.com/nl/nl
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Uw Maserati, op basis van uw eigen, unieke persoonlijkheid.
Fuoriserie is het bijzondere personalisatieprogramma van Maserati waarmee 
u onderscheidende Maserati’s creëert, volgens uw eigen ontwerp. Durf, en 
volg uw eigen regels.
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Meer informatie over de Fuoriserie

UNICA

Maatwerk Collecties
Drie gedurfde collecties, een oneindig aantal mogelijkheden. Begin met een 
kernwaarde die uw drijfveer vormt; performance, een eigentijdse stijl of innovatie, en 
ontdek een veelvoud van combinaties om de Maserati te vinden die uw eigenheid 
optimaal uitdrukt.

Speciaal voor liefhebbers van een tijdloze stijl, het tijdperk 
van de ‘gentleman racer’ en echte kenners van het merk 
Maserati. De Corse Collectie is geïnspireerd op ons 
glorierijke racing-verleden.

C O R S E

Speciaal voor de futuristen, liefhebbers van technologie en 
nieuwe materialen, en mensen die verandering enthousiast 
en vol energie verwelkomen en aanmoedigen. Voor wie weet 
dat het beste nog moet komen.

Speciaal voor dynamische individuen 
die ‘in het nu’ leven. De Unica Collectie is 
ontstaan uit onze visie op de razendsnel 
wisselende trends in de mode, kunst 
en cultuur.

FUTURA

UNICA

https://www.maserati.com/nl/nl/onderneming/fuoriserie
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Technische specificaties
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AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Lengte

Breedte (inclusief zijspiegels)

Breedte (exclusief zijspiegels)

Hoogte (*)

Wielbasis

Draaicirkel

Bagageruimte

Brandstoftankinhoud

Technische massa

Gemiddeld gewicht

MOTOR

Aantal cilinders en opstelling

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Compressieverhouding

Maximaal vermogen

Motortoerental bij max. vermogen

Maximumkoppel

Motortoerental bij maximumkoppel

PERFORMANCE

Maximum snelheid

Acceleratie (0 - 100 km/h)

Remafstand (100 - 0 km/h)

Brandstofverbruik (Gecombineerde cyclus)

CO
2  

emissies (Lagesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Lagesnelheidsfase)

CO
2  

emissies (Middelhogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Middelhogesnelheidsfase)

CO
2  

emissies (Hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Hogesnelheidsfase)

CO
2  

emissies (Extra-hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Extra-hogesnelheidsfase)

Verordening

CO
2  

emissies (Gecombineerde cyclus)

Overige inhoud

TRANSMISSIE

Transmissie

GHIBLI HYBRID

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

70 l

1878 kg

1950 kg

*Versie voor de Europese markt

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 l/100 km

295 - 307 g/km

13.1 - 13.6 l/100 km

183 - 213 g/km

8.1 - 9.4 l/100 km

151 - 186 g/km

6.7 - 8.2 l/100 km

168 - 200 g/km

7.4 - 8.9 l/100 km

Euro 6D Final

183 - 213 g/km

Start & Stop

Automatisch 8 versnellingen

GHIBLI

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1850 kg

1950 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5500 rpm

500 Nm

1750 - 4500 rpm

267 km/h

5.5 s

35.5 m

11.2 - 11.8 l/100 km

427 - 436 g/km

18.9 - 19.2 l/100 km

270 - 285 g/km

11.9 - 12.6 l/100 km

215 - 228 g/km

9.5 - 10.0 l/100 km

214 - 230 g/km

9.5 - 10.2 l/100 km

Euro 6D Final

254 - 268 g/km

Start & Stop

Automatisch 8 versnellingen

Deze gegevens verwijzen naar tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening  (EU) 2017/1151, bijgewerkt in februari 2021. Controleer of MY21 
Maserati Connect beschikbaar is in uw land

GHIBLI S Q4

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l 

80 l

1935 kg

2020 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4.7 s

35 m

12.1 - 12.6 l/100 km

427 - 438 g/km

18.9 - 19.4 l/100 km

291 - 302 g/km

12.9 - 13.4 l/100 km

235 - 244 g/km

10.4 - 10.8 l/100 km

240 - 250 g/km

10.7 - 11.1 l/100 km

Euro 6D Final

274 - 283 g/km

Start & Stop

Automatisch 8 versnellingen

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1960 kg

2020 kg

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.3 s

34m

12.3 - 12.6 l/100 km

454 - 461 g/km

20.1 - 20.4 l/100 km

302 - 303 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

240 - 246 g/km

10.6 - 10.9 l/100 km

233 - 241 g/km

10.3 - 10.7 l/100 km

Euro 6D Final

279 - 285 g/km

Start & Stop

Automatisch 8 versnellingen

*Versie voor de Europese markt
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Een wereld aan mogelijkheden
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Master Maserati rijtrainingen
Er is geen enkele Maserati-bestuurder ter wereld die zich niet 
minstens één keer heeft afgevraagd hoe het is om door te 
schakelen en op te trekken tot in de rode zone van de toerenteller, 
een bocht precies op de  racelijn te nemen en het uiterste uit 
de remmen te halen. De Master Maserati Driving Experience 
beantwoordt deze en andere vragen met een reeks professioneel 
begeleide cursussen voor wie het prestatiepotentieel van de 
snelste modellen van Maserati in hun natuurlijke omgeving wil 
ontdekken: het circuit. Dankzij de lancering van de sensationele 
MC20 supersportwagen en de krachtige Trofeo-versies van 
de Ghibli en Levante zijn de Master Maserati rijtrainingen nog 
dynamischer en spannender geworden. Bezoek voor meer details 
over deze rijbelevenis onze website mastermaserati.com of neem 
contact met ons op via info@mastermaserati.it.

Financiering
Met één van de financieringspakketten van Maserati kunt u uw 
auto aanschaffen op basis van de beste marktvoorwaarden, om 
die vervolgens op uw persoonlijke behoeften af te stemmen. 
Onze officiële Maserati-dealers staan klaar om u als financiële 
consulenten bij te staan met professioneel advies over de 
verschillende betaalopties om een op uw situatie afgestemd 
pakket samen te stellen.

Road Assistance programma
Het Maserati Assistance Program biedt gedurende de 
garantieperiode van uw auto gratis een exclusieve reeks services 
en voordelen. U kunt onze Assistance Centers in noodsituaties 
24 uur per dag bellen. De bijzonder efficiënte, hoffelijke en uiterst 
ervaren professionals van deze centra organiseren de best 
mogelijke oplossing voor elk probleem.

Health Service programma
In het onfortuinlijk geval dat u ernstig ziek wordt tijdens uw reis, 
belt u gewoon uw plaatselijke Maserati Assistance Center. Zij 
organiseren uw terugreis per vliegtuig, ambulance of trein. Bent u 
alleen, dan kunnen zij een familielid sturen dat u vergezelt op uw 
terugreis. Reist u met het hele gezin, dan wordt ook hun terugreis 
georganiseerd.. 

Full Credit Services* 
Zet uw reis voort terwijl uw wagen wordt gerepareerd. Met onze 
Full Credit Services zit u kosteloos achter het stuur van een 
vervangende wagen met Geo-maps, sneeuwkettingen en een 
kinderstoeltje zodat u kunt focussen op uw reis. 

*Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of met de 
Klantenservice van Maserati op info@maserati.com
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De wereld van de Drietand
Een rondleiding in de Maserati-fabriek
Ontdek het productiehart van alle nieuwe MC20’s in de historische 
fabriek van Maserati in Modena. De rondleiding duurt 1 uur en 45 
minuten, voorziet een overzicht van de merkgeschiedenis, een 
presentatie van de modellen en een bezoek aan de assemblagelijn, het 
motoratelier, de lakafdeling en de officiële Store. Showroom Tour: er 
is ook een rondleiding van 40 minuten in de Showroom beschikbaar, 
met de merkgeschiedenis en een presentatie van de modellen. Zie voor 
meer informatie: factorytour@maserati.com

Fabriekslevering
Na een kop koffie en drankje in de Showroom kunt u samen met 
een gespecialiseerde gids en een fotograaf de historische fabriek 
van Maserati bezoeken. En dan is het tijd om uw nieuwe Maserati 
te onthullen! Voordat wij u vaarwel zeggen, worden de laatste foto’s 
genomen. Het digitale fotoalbum ter herinnering wordt naar de klant 
gestuurd. Alle modellen kunnen in de fabriek van Modena worden 
geleverd. Vraag uw officiële Maserati-dealer om een fabrieksaflevering.

Maserati Collectie
De Maserati Collectie van exclusieve vrijetijdskleding en merkartikelen 
is speciaal samengesteld voor wie een passie heeft voor alles wat 
Maserati is. U vindt de items van de Maserati Collectie bij alle Maserati-
dealers en in de Maserati Store in de showroom in Modena. U kunt 
ze ook online kopen via www.maseratistore.com met rechtstreekse 
bezorging thuis.

Maserati Club
LLid worden van de exclusieve Maserati Club betekent uw inzichten, 
ervaringen en enthousiasme uitwisselen met andere Maserati-
eigenaren en worden uitgenodigd voor speciale auto-evenementen 
overal ter wereld. Bestuurders van auto’s uit elke periode kunnen in 
hun Maserati rijden op één van de evenementen die speciaal worden 
georganiseerd voor leden van de Maserati Club. De Club vormt de link 
tussen het verleden, het heden en de toekomst van de onderneming.
Bezoek www.maseraticlub.com voor meer informatie.

Maserati Genuine Accessories
De Maserati Genuine Accessories, speciaal ontworpen om te voldoen 
aan de behoeften van onze klanten, zijn een perfecte combinatie van 
design, functionaliteit, comfort en performance. De accessoires voor 
de Ghibli zijn vervaardigd volgens de hoogste eisen die Maserati aan 
vakmanschap stelt. Tegelijkertijd zijn ze ontwikkeld om zeer praktisch 
te zijn en uw persoonlijk, unieke noot toe te voegen. Ontdek alle 
personalisatiemogelijkheden in deze speciale brochure, op de officiële 
website (www.maserati.com) of via het officiële dealernetwerk van 
Maserati.

Klantprogramma’s
Rijden in een Maserati is één van de mooiste ervaringen in uw leven, 
ongeacht of u er elke dag mee naar kantoor rijdt of een onvergetelijke 
reis onderneemt. Daarom heeft Maserati speciale klantprogramma’s 
samengesteld die u kilometer na kilometer gemoedsrust en een 
volmaakt presterende Ghibli verzekeren. Gun uzelf extra gemoedsrust 
met één van onze programma’s voor onderhoud of verlengde garantie.
Ontdek hier meer over in de speciale flyer, op de officiële website (www.
maserati.com) of via het officiële dealernetwerk van Maserati.

Maserati Classiche 
Maserati Classiche werd opgericht voor de liefhebbers en eigenaren 
van vintage Maserati’s en voor wie één wil worden met het glorierijke 
verleden van het merk. Maserati Classiche kan Maserati-klanten 
voorzien van de historische documentatie van hun auto’s. In het bijzonder 
zijn er diverse gecertificeerde historische documenten beschikbaar die 
met zorg en precisie zijn samengesteld aan de hand van het Historisch 
Archief van Maserati. De producten van Maserati Classiche voorzien 
onder meer in items die de geschiedenis van het merk illustreren: 
afbeeldingen van belangrijke evenementen, kleding, schaalmodellen 
en nog veel meer. De producten zijn beschikbaar op www.maserati.
com in de Maserati Classiche-sectie. Voor meer informatie over de 
service Historische Documenten-service kunt u een e-mail sturen naar 
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

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

MASERATI CONTACT CENTER - info@maserati.com
KLANTENSERVICE & ROAD SIDE ASSISTANCE:
00 800 62737284
Neem in andere gevallen contact op met 0039 02 44412899
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