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O Maserati Ghibli oferece algo muito diferente num mundo de 
conformidade empresarial. Como seria de esperar de uma berlina 
desportiva de luxo, há um conforto relaxante e uma tecnologia intuitiva 
sem esforço. A atenção aos detalhes, estilo e qualidade revelam a própria 
essência do Maserati. Qualquer que seja a sua escolha, qualquer que 
seja a sua ambição, o Maserati Ghibli oferece sempre uma resposta 
única e inspiradora.

Arrojado e Eelegante
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G h i b l i  S S  |  1 9 6 6O primeiro Maserati Ghibli foi concebido por Giorgetto 
Giugiaro e apresentado no Salão Automóvel de Turim de 
1966. Giugiaro, então na casa dos 20 anos, foi considerado um 
prodígio do design. E com razão. A sua criação com formato 
fastback 2+2, faróis ocultos e perfil audaz de nariz de tubarão 
foi um sucesso instantâneo e tornou-se um ícone de design 
automóvel.

O mais recente modelo Ghibli perpetua o espírito que moldou 
a sua primeira encarnação em 1966. Isto traduz-se em luxo 
exclusivo, estilo glorioso, tecnologia progressiva e, é claro, 
desempenho potente.

Um legado que perdura
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Possibilidades infinitas

Uma oferta essencial de todos os veículos Maserati é a capacidade de 
cobrir longas distâncias a alta velocidade dinâmica, mas com elegância.

Com o Ghibli, a potência que proporciona provém de uma escolha de 
motores a gasolina V6 e V8, juntamente com o diesel V6 e a nova versão 
híbrida.

Motor V6 - Ghibli SQ 4, Ghibli SMotor V8 - Ghibli Trofeo

Motor L4 - Ghibli Hybrid
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Ghibli Diesel

Ghibli Hybrid

Ghibli Trofeo

A coleção Ghibli Uma escolha, muitas possibilidades para se diferenciar dos restantes

Ghibli S Q4

Ghibli

Potência 
máxima

Potência 
máxima

275CV 430CV

330CV 430CV

350CV 580CV

Aceleração Aceleração

6.3seg. 4.9seg.

5.7seg. 4.7seg.

5.5seg. 4.3seg.

Arquitetura 
do motor

Arquitetura 
do motor

V6 V6

L4 V6

V6 V8

Binár io 
máximo

Binár io 
máximo

600Nm 580Nm

450Nm 580Nm

500Nm 730Nm

Velocidade 
máxima

Velocidade 
máxima

250km/h 286km/h

255km/h 286km/h

267km/h 326km/h

Tração Tração

RWD RWD

RWD AWD

RWD RWD

Ghibli S
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430CV

P o t ê n c i a  m á x i m a A c e l e r a ç ã o
4.7seg.

V e l o c i d a d e  m á x i m a
286km/h

A r q u i t e t u r a  d o  m o t o r
V6

Tr a ç ã o
AWD

B i n á r i o  m á x i m o

580Nm

Ghibli - Saídas de ventilação laterais

Ghibli - Detalhe do encosto de cabeça

Ghibli - Grelha

Qualquer que seja a sua escolha ou ambição, o Maserati Ghibli 
oferece sempre uma resposta única e inspiradora.

O Ghibli proporciona o conforto que se espera de uma berlina 
desportiva de luxo, distinguindo-se, no entanto, através do 
comportamento preciso e acutilante de um automóvel desportivo. 
Este equilíbrio, uma assinatura da Maserati, é uma fonte infinita 
de inspiração, seja quando se dirige para o escritório, seja numa 
viagem emocionante. O Ghibli está disponível nos acabamentos 
GranLusso e GranSport. Cada um pode ser altamente equipado, 
de acordo com os seus desejos. No GranLusso, a ênfase está no 
luxo e no conforto, enquanto que o GranSport está centrado numa 
envolvente dinâmica de condução.

especificações técnicas da versão S Q4

Saiba mais sobre o GhibliGhibli-O Absoluto Oposto Do Vulgar

https://www.maserati.com/pt/pt/models/ghibli
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330CV

P o t ê n c i a  m á x i m a A c e l e r a ç ã o
5.7seg.

V e l o c i d a d e  m á x i m a
255km/h

A r q u i t e t u r a  d o  m o t o r
L4

Tr a ç ã o
RWD

B i n á r i o  m á x i m o

450Nm

Ghibli Hybrid - Saídas de ventilação laterais

Ghibli Hybrid - Detalhe do encosto de cabeça

Ghibli Hybrid - Logótipo icónico Saetta aplicado nos pilar C

A natureza está repleta de momentos em que uma única faísca 
evolui para algo novo – um instante em que a hibridização age 
como o catalisador da mudança. Da mesma inspiração provém 
o novo Maserati Ghibli Hybrid: o primeiro de uma linha de novos 
veículos, na vanguarda de uma nova era para a marca do Tridente. O 
Ghibli Hybrid impulsiona o futuro da Maserati sem trair o passado. 
O primeiro motor híbrido da história da marca, em que inovação 
e tecnologia sempre andaram de mãos dadas com engenharia 
automóvel de alta performance, para conduzir a Maserati rumo a um 
futuro mais sustentável. Mais rápido que o diesel, mais ecológico 
que a gasolina: a filosofia do Ghibli Hybrid resumida.

Saiba mais sobre o Ghibli HybridGhibli Hybrid-Perfomance charged

https://www.maserati.com/pt/pt/models/ghibli/hybrid
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580CV

P o t ê n c i a  m á x i m a A c e l e r a ç ã o
4.3seg.

V e l o c i d a d e  m á x i m a
326km/h

A r q u i t e t u r a  d o  m o t o r
V8

Tr a ç ã o
RWD

B i n á r i o  m á x i m o

730Nm

Ghibli Trofeo - Saídas de ventilação laterais e emblema Trofeo

Ghibli Trofeo - Detalhe do encosto de cabeça

Ghibli Trofeo - Grelha

Viva audaciosamente. Conduza com caráter. Destaque-se em 
apenas 4,3 segundos com o derradeiro Maserati Ghibli Trofeo. 
Com 580 cv e uma velocidade máxima de 326 km/h, o Trofeo é o 
Ghibli mais potente de sempre. A sua afirmação audaz redefine a 
arte do possível.  A impressionante aparência de coupé do Ghibli, 
intensificada por elementos de design inspirados na competição. A 
fibra de carbono de alto brilho nas entradas de ar dianteiras, traseiras 
e laterais, o esculpido capô Trofeo, com saídas de ar, dão-lhe apenas 
uma ideia do que o espera quando agarrar o volante.  Foi assim que 
o Ghibli Trofeo ganhou vida. Nascido da corrida, enriquecido pelo 
conforto com um sentido inato de beleza intemporal.

Saiba mais sobre o Ghibli TrofeoGhibli Trofeo-The Art of Fast

https://www.maserati.com/pt/pt/models/ghibli/trofeo
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Um convite distintivo

O interior do Ghibli é, na sua essência, um convite 
claramente expresso para viajar - com um luxuoso 
conforto e com acesso sem esforço à alta potência à sua 
disposição. Na verdadeira grande tradição turística da 
Maserati, o habitáculo caracteriza-se pelo elegante estilo 
italiano, acabamentos artesanais e design perfeitamente 
organizado, com proporções generosas.

Agarre o volante, sinta as patilhas de comando da caixa, 
pise o acelerador e volte a despertar a sua insaciável 
paixão pela condução.
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Luxo de alta potência
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Sistema de tração integral inteligente Q4:
O sistema de tração integral inteligente do Ghibli S Q4 mantém o desempenho 
e o conforto no seu melhor, mesmo quando as condições atmosféricas 
e rodoviárias estão longe de ser as ideais. Um algoritmo sofisticado 
desenvolvido pela Maserati monitoriza continuamente as informações 
dinâmicas recebidas, tais como velocidade das rodas, ângulo de direção e 
de rotação do veículo e até mesmo aderência das rodas em relação ao estilo 
de condução. Ao processar todos estes dados, o sistema Q4 estabelece 
instantaneamente um perfil de aderência específico para cada roda. Isto 
assegura uma dinâmica otimizada para qualquer condição da estrada, em 
qualquer altura. O Ghibli também inclui a conveniência e flexibilidade do 
sistema de suspensão Skyhook e sensores de estacionamento.

Fecho suave das portas:
A função de acesso sem chave Keyless Entry, incluída de série, 
permite-lhe abrir as portas ou a mala através dos puxadores, 
sem sequer tocar no comando à distância integrado na chave. O 
fecho suave das portas Soft Close Doors fecha as portas deixadas 
ligeiramente entreabertas de forma segura, sem esforço e sem 
ruído, incrementando a segurança e o conforto do automóvel, 
particularmente quando circulam crianças no banco traseiro.

Sensor de qualidade do ar:
O Ghibli está equipado com um sensor 
inteligente, conjugado com um sistema 
de análise de sinal, que calcula os níveis 
de poluição exteriores e evita que o ar 
poluído e os gases tóxicos entrem no 
habitáculo, melhorando o conforto de 
todos os que seguem a bordo.
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Carregador de telemóvel:
O sistema permite carregar a bateria do smartphone*, 
colocando-o na área dedicada, sem ter de o ligar à 
porta de carregamento através de um cabo. Além 
disso, ao lado do carregador sem fios, o condutor e 
o passageiro encontrarão também duas portas USB, 
que permitirão tanto o carregamento como a partilha 
de dados com o sistema de infoentretenimento.

Assistente inteligente MIA (Maserati Intelligent 
Assistant):
Com o sistema operativo Android Automotive, a nova 
geração do MIA oferece uma inovadora e personalizada 
experiência de utilização. O ecrã tátil HD de alta 
resolução de 10,1” desprovido de moldura, com uma 
proporção de 16:10, conta com uma nova interface 
gráfica. O ecrã dispõe de um elegante rebordo em 
vidro curvo: uma estreia no design automóvel para o 
seu género.

Ponto de acesso WiFi para automóveis:
A opção WiFi é outro aspeto útil quando 
se está em viagem no Ghibli. Basta 
colocar um cartão SIM no router para 
aceder aos sinais da Internet no interior 
do veículo. Podem ser ligados até três 
dispositivos ao mesmo tempo.
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Transmissão automática ZF de oito velocidades:
A sofisticada transmissão automática ZF de oito velocidades do Maserati Ghibli 
coloca a potência do motor sob o seu total controlo. A sua avançada conceção 
garante mudanças de velocidade precisas e um desempenho otimizado. Graças 
ao software autoadaptativo, a transmissão modifica as leis de passagens de caixa 
de acordo com o estilo de condução, para uma experiência de condução individual 
ainda mais gratificante. E, no que respeita a longas viagens a alta velocidade, as 
duas últimas mudanças, a sétima e a oitava, estão especialmente calibradas para 
reduzir o consumo de combustível e aumentar ainda mais o conforto.

Bancos traseiros rebatíveis:
Precisa de acomodar em segurança o saco dos skis ou da prancha de 
snowboard? O banco traseiro rebatível 60/40 proporciona versatilidade 
no transporte de carga.
Quando o banco no lado mais pequeno está totalmente rebatido, disporá 
de uma extensão contínua praticamente plana do piso de carga, por 
forma a acomodar equipamentos e objetos de grandes dimensões.
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Manufatura italiana:
Abra a porta do Maserati Ghibli e uma combinação de um 
elegante estilo italiano, dos melhores materiais – como os 
revestimentos em seda natural de Ermenegildo Zegna – e de 
acabamentos artesanais despertarão todos os seus sentidos.

A pele não é toda criado de forma igual. O couro natural Pieno Fiore de flor 
integral oferece uma suavidade extraordinária ao toque e é considerado 
inigualável em termos de qualidade e durabilidade. Disponível em todas as 
versões Maserati Ghibli, esta pele exclusiva é extremamente desejável pela 
sua textura subtil, aroma natural e pela sua capacidade de adquirir uma 
bonita pátina ao longo do tempo. De origem exclusiva da Maserati, a pele 
escolhido para os bancos do Ghibli foi cuidadosamente selecionada entre 
doze variedades diferentes, todas elas irresistíveis por direito próprio.
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O seu Maserati ligado a si
Domine a essência do desempenho, conforto e segurança para transformar cada viagem 
numa experiência única e emocionante. Intuitiva e intrinsecamente ligada a partir da 
aplicação ao veículo, a Maserati Connect irá associar impercetivelmente o veículo aos seus 
hábitos e necessidades, deixando-o livre para desfrutar do melhor da condução.

Serviços remotos:
A aplicação Maserati Connect mostra informações sobre o nível de 
combustível, pressão dos pneus, odómetro, vida útil do óleo e estado do 
veículo, incluindo o grupo motopropulsor, travões e suspensão, óleo e fluidos, 
sistemas de segurança e luzes.
As informações referem-se ao estado no último ciclo de ignição desligada.

Amazon Alexa:
A Alexa pode ajudá-lo a reproduzir música, obter 
direções, fazer chamadas, verificar o calendário, 
reproduzir audiolivros, controlar a sua casa 
inteligente a partir do veículo e muito mais, 
apenas com a sua voz – para que possa manter 
as mãos no volante e os olhos na estrada.

De casa para o veículo:
Pode usar a funcionalidade Maserati Connect 
para Alexa, bem como a ação Google Assistant, 
para interagir a partir de casa com o veículo. O 
serviço permite perguntar sobre o estado do 
veículo e enviar um destino para o sistema de 
navegação do seu veículo (Send & Go).
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Sistema avançado de assistência à condução
O Ghibli está equipado com uma gama incrivelmente abrangente de sistemas avançados 
de assistência à condução. Significa uma tranquilidade ainda maior, quer esteja numa 
grande viagem exclusiva quer numa viagem pela cidade.

Sistema de reconhecimento de sinais de trânsito (Traffic 
Sign Recognition)
E se o seu automóvel pudesse alertá-lo sobre o sinal de 
limite de velocidade que acabou de passar? O sistema de 
reconhecimento de sinais de trânsito é útil para monitorizar 
diferentes tipos de sinais: limites de velocidade, limites 
de velocidade temporários e zonas de proibição de 
ultrapassagem.

Sistema de assistência em autoestrada (HAS - Highway 
Assist System)
Já imaginou que poderia combinar as virtudes do Cruise 
Control adaptativo com a assistência à manutenção na faixa 
de rodagem? O sistema de assistência em autoestrada 
(HAS) é um sistema de condução autónoma de nível 2, 
concebido para o ajudar a conduzir, acelerar, travar e manter 
o seu veículo na sua faixa de rodagem, especialmente 

quando conduz em autoestradas ou vias rápidas de acesso 
limitado. 

Assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKA - Lane 
Keeping Assist)
Quer tornar a autoestrada e a via rápida mais seguras? 
A assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKA) 
é uma funcionalidade de condução segura, concebida 
para identificar marcas de faixa de rodagem e iniciar uma 
manobra de direção a fim de evitar travessias involuntárias 
de faixa. Uma funcionalidade de segurança automóvel que 
tem definitivamente de ser considerada. 

Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem
Graças a uma câmara no espelho retrovisor que monitoriza 
as marcações da estrada à frente, o sistema de aviso de saída 
da faixa de rodagem ajuda o condutor a manter o veículo 
na faixa escolhida nas autoestradas e estradas principais. 
Isto reduz o desvio da faixa de rodagem e a possibilidade 
de colisões laterais, emitindo um aviso quando o veículo 
atravessa as marcações da faixa sem sinalizar. A ativação do 
indicador de mudança de direção sobrepõe-se ao sistema.

Assistência ativa de ângulo morto (Active Blind Spot 
Assist)
Precisa de ajuda para olhar por cima do seu ombro de forma 
eletrónica? A assistência ativa de ângulo morto (ABSA) 
deteta veículos que entram nos seus ângulos mortos laterais 
e traseiros quando muda de faixa, ultrapassa e estaciona. 
É uma funcionalidade de segurança na condução que o 
ajudará a enfrentar um dos maiores perigos da estrada.

Câmara de visão panorâmica
Oferece uma visão clara de 360° à volta do automóvel, 
ajudando no estacionamento e realçando obstruções de 
outra forma escondidas. As imagens são captadas por 
duas câmaras por baixo dos espelhos retrovisores das 
portas, juntamente com as câmaras dianteiras e traseiras e 
mostradas no ecrã do visor principal.

Cruise Control adaptativo com função Stop & Go
Precisa de mais conforto e segurança ao conduzir em 
autoestradas e vias rápidas? O Cruise Control adaptativo 
(ACC) com função Stop & Go ajusta a sua velocidade para 
manter a distância predefinida do veículo da frente. Sentir-
se-á mais seguro do que nunca ao conduzir em autoestradas 
e vias rápidas com tráfego reduzido ou moderado.

Alerta de colisão frontal Plus (Forward Collision Warning 
Plus) 
Quer sentir-se mais seguro ao conduzir no trânsito intenso? 
Quer seja em hora de ponta, no meio de um acidente ou 
num engarrafamento, o sistema de alerta de colisão frontal 
Plus reduz o risco de colisões na traseira para evitar ou 
limitar os danos do veículo.

Função Tráfego cruzado pela traseira (Rear Cross Path) 
Esta é uma funcionalidade útil que emite um aviso quando 
um veículo que não se vê se aproxima, da direita ou da 
esquerda, enquanto faz marcha-atrás fora de um lugar de 
estacionamento.

Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmara de 
inversão de marcha
Para ajudar nas manobras em espaços apertados, o Ghibli 
vem equipado com sensores de estacionamento nos para-
choques dianteiro e traseiro. Além disso, existe uma câmara 
de visão traseira opcional, instalada perto da fechadura da 
bagageira, que mostra o que está por trás do automóvel no 
ecrã do Maserati.

Assistência à condução ativa
A assistência à condução ativa é uma extensão da 
assistência em autoestrada introduzida na gama Maserati 
no MY18. Este novo sistema é compatível com todas as 
boas condições das estradas, independentemente de 
serem estradas urbanas, extraurbanas ou autoestradas.
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Construa o seu
Cada Maserati é como uma obra de arte construída com o cuidado e atenção que 
só a mão humana pode proporcionar. Construa o seu próprio Maserati Ghibli e 
personalize-o de acordo com as suas necessidades.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/pt/pt
https://www.maserati.com/pt/pt/shopping-tools/configurator#bp-ghibli
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O seu Maserati feito à medida da sua personalidade única.
O Fuoriserie é o distintivo programa de personalização Maserati que lhe permite criar 
automóveis Maserati únicos, personalizados por si. Liberte a sua audácia, estabeleça 
as suas próprias regras.
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Coleções à medida
Três coleções arrojadas, uma gama de possibilidades infinitas. Comece a partir de 
um conceito com que se identifique, seja desempenho, estilo contemporâneo ou 
inovação e explore as inúmeras combinações para encontrar o Maserati que melhor 
representa o seu verdadeiro espírito.

Dedicada aos amantes do estilo intemporal, da era 
“Gentleman Racer” e aos profundos conhecedores da 
história da Maserati. A coleção Corse é inspirada pelo 
nosso glorioso legado das corridas.

C O R S E

Dedicada aos futuristas, apaixonados pela tecnologia e 
novos materiais, pessoas que abraçam e encorajam a 
mudança com entusiasmo e energia. Para pessoas que 
sabem que o melhor ainda está para vir.

Dedicado àqueles com carácter 
dinâmico que falam o idioma do “agora”.
A coleção Unica nasceu da nossa 
reinterpretação das tendências em 
rápida mudança da moda, das artes e 
da cultura.

FUTURA

UNICA

Saiba mais sobre o Fuoriserie

https://www.maserati.com/pt/pt/brand/fuoriserie
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Especificações técnicas
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DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura*

Distância entre eixos

Diâmetro de viragem

Capacidade da mala

Capacidade do depósito de combustível

Peso em ordem de marcha

Peso médio

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

Binário máximo

Regime do motor ao binário máximo

PRESTAÇÕES

Velocidade máxima

Aceleração (0-100 km/h)

Distância de travagem (100-0 km/h)

Consumo de combustível (Ciclo combinado)

Emissões de CO
2 
 (Ciclo baixo)

Consumo de combustível (Ciclo baixo) 

Emissões de CO
2
 (Ciclo médio)

Consumo de combustível (Ciclo méio)

Emissões de CO
2
 (Ciclo alto)

Consumo de combustível (Ciclo alto)

Emissões de CO
2
 (Ciclo extra alto)

Consumo de combustível (Ciclo extra alto) 

Regulamentação

Emissões de CO
2
 (Ciclo combinado) 

Conteúdos adicionais

TRANSMISSÃO

Transmissão

GHIBLI DIESEL

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

2.998 mm

11,7 m

500 l

70 l

1.915 kg

2.030 kg

V6 60°

2.987 cc

83 mm

92 mm

16.5:1

202 kW (275 CV)

4.000 rpm

600 Nm

2.000 - 2.600 rpm

250 km/h

6,3 s

36 m

7,8 - 8,3 l/100 km

290 - 307 g/km

11,1 - 11,7 l/100 km

210 - 223 g/km

8,0 - 8,5 l/100 km

176 - 188 g/km

6,8 - 7,2 l/100 km

188 - 203 g/km

7,1 - 7,8 l/100 km

Euro 6D Final

203 - 216 g/km

Start & Stop

Automática de 8 velocidades

GHIBLI HYBRID

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

2.998 mm

11,7 m

500 l

70 l

1.878 kg

1.950 kg

* Versão para o mercado europeu

L4

1.998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5.750 rpm

450 Nm

4.000 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

Automática de 8 velocidades

GHIBLI

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

2.998 mm

11,7 m

500 l

80 l

1.850 kg

1.950 kg

V6 60°

2.979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5.500 rpm

500 Nm

1.750 - 4.500 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

Automática de 8 velocidades

Os dados correspondem a testes realizados em cumprimento da Regulamento (UE) 2017/1151, atualizado à data de fevereiro de 2021. Verifique a disponibilidade do MY21 Mase-
rati Connect no seu país.

GHIBLI S

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

2.998 mm

11,7 m

500 l

80 l

1.850 kg

1.950 kg

V6 60°

2.979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5.750 rpm

580 Nm

2.250 - 4.000 rpm

286 km/h

4,9 s

35 m

11,3 - 11,9 l/100 km

411 - 425 g/km

18,2 - 18,8 l/100 km

271 - 286 g/km

12,0 - 12,6 l/100 km

216 - 230 g/km

9,6 - 10,2 l/100 km

219 - 232 g/km

9,7 - 10,3 l/100 km

Euro 6D Final

254 - 268 g/km

Start & Stop

Automática de 8 velocidades

GHIBLI S Q4

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

2.998 mm

11,7 m

500 l 

80 l

1.935 kg

2.020 kg

V6 60°

2.979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5.750 rpm

580 Nm

2.250 - 4.000 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

10,4 - 10,8 l/100 km

Euro 6D Final

274 - 283 g/km

Start & Stop

Automática de 8 velocidades

GHIBLI TROFEO

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

2.998 mm

11,7 m

500 l

80 l

1.960 kg

2.020 kg

V8 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9.44:1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm

2.250 - 5.250 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

Automática de 8 velocidades

* Altura de circulação normal
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Um mundo de possibilidades
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Cursos de condução Master Maserati
Não deve haver um condutor Maserati no mundo que não se 
tenha perguntado como deve ser levar o conta-rotações até ao 
vermelho através das mudanças de velocidade, conquistar a 
linha de corrida através de uma curva e testar as capacidades 
de travagem do seu automóvel até ao limite. A experiência de 
condução Master Maserati responde a estas e outras questões, 
através de uma série de cursos conduzidos por profissionais para 
aqueles com o desejo de descobrir o potencial de desempenho 
dos modelos Maserati mais rápidos no seu ambiente natural: a 
pista de corridas. Com a introdução do sensacional supercarro 
MC20 e as potentes versões Trofeo Ghibli e Levante, a experiência 
de condução Master Maserati torna-se ainda mais dinâmica e 
emocionante. Para mais informações sobre as nossas experiências 
de condução, pode visitar o nosso website mastermaserati.com 
ou contactar-nos diretamente através de info@mastermaserati.it.

Serviços financeiros
Comprar o seu automóvel com a ajuda de um pacote financeiro 
da Maserati permite-lhe escolher as melhores condições do 
mercado e adaptá-las às suas necessidades. Os concessionários 
oficiais da Maserati terão todo o prazer em atuar como seus 
consultores financeiros, fornecendo orientação profissional sobre 
as várias opções de pagamento disponíveis e criando um pacote 
adaptado às suas necessidades.

Programa de assistência rodoviária
O Programa de assistência Maserati oferece um leque exclusivo 
de serviços e benefícios livres de encargos durante o período 
de garantia do veículo. Os Centros de Assistência Maserati, 
disponíveis 24 horas por dia, podem ser contactados em 
situações de emergência. Nestes locais altamente eficientes, 
profissionais cordiais e altamente competentes irão providenciar 
a melhor solução possível para qualquer problema identificado 
pelo cliente.

Programa de serviços de saúde
Na infelicidade de ficar gravemente doente enquanto conduz, 
basta telefonar para o seu Centro de Assistência Maserati local, 
que organizará o transporte de regresso à sua casa por avião, 
comboio ou ambulância. Se estiver a conduzir sozinho, pode 
solicitar o serviço para que um membro da sua família se junte a 
si. Se estiver a viajar com a família, o transporte até casa também 
será organizado. 

Serviços de crédito completo*
Continue na estrada enquanto o seu automóvel está a ser reparado 
- com os nossos serviços de crédito total, estará ao volante de 
um automóvel de cortesia com mapas Geo, correntes de neve 
e cadeiras de criança incluídas, gratuitamente, para que possa 
concentrar-se em desfrutar da condução. 

*Para mais informações, contacte o seu concessionário ou o 
Serviço de Apoio ao Cliente da Maserati através de info@maserati.
com
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O mundo do Tridente
Visita à fábrica
Descubra o coração de toda a produção do novo MC20 na 
histórica fábrica da Maserati em Modena. A visita à fábrica de 
1h 45min começa com um passeio pelo património da marca 
e apresentação da gama de modelos. Seguem-se a linha de 
montagem, o laboratório de motores, as instalações de pintura 
e a loja oficial. Visita ao salão de exposições: está disponível 
uma visita de 40 minutos ao salão de exposições, que inclui uma 
apresentação do património e da gama de modelos. Para mais 
informações: factorytour@maserati.com

Entrega em fábrica
Após um café e bebidas de boas-vindas no salão de exposições, 
pode visitar a histórica fábrica da Maserati, acompanhado por 
um guia especializado e um fotógrafo. Agora, está na hora da 
revelação do seu novo Maserati! Antes de nos despedirmos, são 
tiradas as fotografias finais.
O álbum de fotografias digital comemorativo é encaminhado 
para o cliente. Todos os modelos podem ser entregues na fábrica 
de Modena. Solicite a entrega em fábrica ao seu concessionário 
oficial da Maserati.

Coleção Maserati
A coleção Maserati de roupa desportiva exclusiva e artigos 
de marca foi especialmente criada para aqueles que têm uma 
paixão por tudo o que é Maserati. Os artigos da coleção Maserati 
estão disponíveis em todos os concessionários Maserati e na 
loja Maserati no salão de exposições da fábrica de Moderna. Em 
alternativa, podem ser comprados online em www.maseratistore.
com e entregues diretamente em sua casa.

Maserati Club
Aderir ao exclusivo Maserati Club significa partilhar conhecimentos, 
experiências e entusiasmo com outros proprietários de 
automóveis Maserati - e ser convidado a participar em eventos 
especiais de automobilismo em todo o mundo. Os condutores de 
automóveis de todas as épocas podem desfrutar do prazer de 
conduzir os seus modelos Maserati num calendário de eventos 
criado especialmente para os membros do Maserati Club. O 
clube proporciona a ligação entre o passado, o presente e o 
futuro da empresa.

Para mais informações, visite www.maseraticlub.com.

Acessórios genuínos Maserati
Concebidos especialmente para satisfazer as necessidades 
dos nossos clientes, os acessórios genuínos Maserati são uma 
combinação perfeita de design, funcionalidade, conforto e 
desempenho. Construída segundo os mais elevados padrões de 
fabrico da Maserati, a gama de acessórios Ghibli foi desenvolvida 
para garantir uma grande praticabilidade juntamente com a 
possibilidade de acrescentar o seu toque pessoal e único. Prepare-
se para descobrir todas as suas opções de personalização no 
catálogo dedicado, no website oficial (www.maserati.com) ou 
através da Rede Oficial Maserati.

Programas para clientes
Conduzir um Maserati é uma experiência única, independentemente 
de se tratar de uma viagem diária ou de uma viagem memorável. É 
por isso que a Maserati criou programas dedicados ao cliente para 
lhe garantir o máximo cuidado e excelente desempenho do seu 
Ghibli quilómetro após quilómetro. Dê a si próprio tranquilidade 
extra com um dos nossos programas de Manutenção ou de 
Extensão de garantia.
Descubra mais no folheto próprio, no website oficial (www.
maserati.com) ou através da Rede oficial Maserati.

Maserati Classiche 
Criada para entusiastas e proprietários de automóveis antigos 
Maserati, a Maserati Classiche é uma organização dedicada a 
todos aqueles que desejam envolver-se com o passado glorioso 
da marca. A Maserati Classiche pode fornecer aos clientes 
Maserati um serviço de documentação histórica relativa aos 
respetivos veículos. Mais concretamente, existem vários tipos de 
documentos disponíveis, investigados com cuidado e precisão 
pelo Arquivo Histórico Maserati.
A gama Maserati Classiche inclui produtos que celebram a história 
da empresa: pinturas de eventos gloriosos, vestuário, modelos 
em escala e muito, muito mais. Os artigos podem ser encontrados 
em www.maserati.com na secção Maserati Classic. Para mais 
informações sobre o serviço de documentação histórica, envie 
um e-mail para maserati.classiche@maserati.com.
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CENTRO DE CONTACTO DA MASERATI - info@maserati.com
SERVIÇOS AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA:
00 800 62737284
Caso contrário, contacte 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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