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You’re Not Like Everyone Else
3

Výrazný a Elegantní
Maserati Ghibli nabízí ve světě všudypřítomné konformity něco zcela
jiného. Jak byste čekali od luxusního sportovního sedanu, je tu uklidňující
pohodlí a intuitivní technologie. Pozornost věnovaná detailům, stylu a
kvalitě odhaluje samotnou podstatu Maserati. Ať už si vyberete cokoliv,
ať máte jakékoliv ambice, Maserati Ghibli má vždy jedinečně inspirativní
odpověď.
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První Maserati Ghibli bylo navrženo Giorgettem Giugiarem
a uvedeno na turínské motoristické výstavě v roce 1966.
Giugiaro, tehdy dvacátník, byl považován za designového
génia. A právem. Jeho návrh 2+2 místného fastbacku s
vyklápěcími světlomety a smělým profilem se žraločím
nosem byl okamžitě hitem a stal se ikonou automobilového
designu.

Ghibli | 1966

Nejnovější model Ghibli nese ducha, který formoval jeho
první generaci v roce 1966. To znamená exkluzivní luxus,
nádherný styl, pokrokovou technologii a samozřejmě
nekompromisní výkon.
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Trvalý odkaz
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Motor V8 - Ghibli Trofeo

Motor V6 - Ghibli Modena, Ghibli Modena S

Motor L4 - Ghibli GT Hybrid

Stěžejní nabídkou všech vozidel Maserati je schopnost dynamicky
překonávat velké vzdálenosti vysokou rychlostí.
Síla Ghibli pochází z výběru mezi benzinovými zážehovými motory V6 a
V8, nebo volbou hybridní verze.
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Nekonečné možnosti
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Unikátní setkání s třemi novými výbavovými liniemi
Ghibli modelového roku 2022 bylo představené ve třech nových výbavových liniích.
V oblasti stylu představily novinky s názvem GT, Modena a Trofeo nové logo Maserati
na přední kapotě a označení modelu nad ikonickými výdechy na předních blatnících.
Tradiční logo Saetta na C sloupku bylo nahrazené novým logem s trojzubcem,
zatímco na víku zavazadlového prostoru vystupuje do prostoru nový font s textem
Maserati.

Trofeo
Nejrychlejší Ghibli, které vyjadřuje vaše nejodvážnější
já. Silueta kupé Ghibli je umocněná designem a prvky
inspirovanými závody, které kladou důraz na výkon, aniž
by bylo třeba obětovat cokoli z pohodlí.

GT
Verze GT elegantně naplňuje původní Grand Tour filozofii
značky Maserati. Nabízí vše, co očekáváte od skutečně
moderního vozu. Pro Ghibli to znamená cestovat rychle a
v absolutním pohodlí.

Modena
Inspirováno naším domovským
městem, zemí rychlých aut. S
novým označením Modena se
stává Ghibli středem pozornosti.
10
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Ghibli kolekce
Ma xi m á l n í
výkon

Jedna volba, mnoho možností, jak se odlišit.

Maximální
r ychlo st

Z r ychlení

Usp ořá dá ní
motor u

Pohon

M a x imá lní
toč iv ý
mome nt

Ghibli GT Hybrid

M a x imá ln í
v ýkon

M axi m ál n í
r yc h l o st

Zr yc h l e n í

U sp o řád án í
m oto r u

Po h o n

M axi m ál n í
to č i v ý
m o m e nt

Ghibli Modena S Q4

330HP

255km/h

5.7sec

L4

RWD

450Nm

Ghibli Modena

430HP

286km/h

4.7sec

V6

AWD

580Nm

580HP

326km/h

4.3sec

V8

RWD

730Nm

Ghibli Trofeo

350HP

267km/h

5.5sec

V6

RWD

500Nm

430HP

286km/h

4.9sec

V6

RWD

580Nm

Ghibli Modena S
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Ghibli-You’re Not Like Everyone Else

Zjistit více Ghibli

Ať už máte jakoukoliv ambici, Maserati Ghibli vždy nabízí
jedinečnou inspirativní odpověď.

Ghibli - postranní výdechy a označení Modena

Ghibli poskytuje přesně takové pohodlí, jaké byste
očekávali od luxusního sportovního sedanu - přesto se
vyznačuje sportvním řízením ostrým jako břitva. Tato
rovnováha, typická pro Maserati, je zdrojem nekonečné
inspirace - ať už míříte do kanceláře, na relaxační projížďku,
nebo vzrušující sportovní jízdu. Ghibli je nově k dispozici
ve třech nových výbavových liniích: GT, Modena a Trofeo.
Každou můžete dále přizpůsobit svým přáním. Varianta
GT je zaměřená především na luxus a pohodlí, zatímco
Modena a Trofeo se soustředí na dynamické aspekty jízdy.

Ghibli - detail opěrky hlavy

Ghibli - mřížka chladiče
14

430HP

286km/h

4.7sec

V6

AWD

580Nm

Maximální
výkon

Maximální
rychlost

Zrychlení

Uspořádání
motoru

Pohon

Maximální točivý
moment
Technické specifikace Modena S Q4
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Ghibli GT Hybrid-nabit výkonem

Ghibli GT Hybrid - postranní výdechy a označení GT

Zjistit více o Ghibli Hybrid GT

Svět je plný momentů, kdy jediná jiskra zažehne něco zcela nového
- okamžik, kdy hybrid působí jako katalyzátor změny. Stejný proces
inspiroval i nové Maserati Ghibli GT Hybrid: první z řady vozidel,
které značí zcela novou éru pro značku Maserati. Ghibli GT Hybrid
směřuje značku do budoucnosti, aniž by zradil své historické kořeny.
Jde o první hybridní motor v historii značky, kde se potkávají inovace
a technologie s umem inženýrů, aby poháněly Maserati směrem k
udržitelnější budoucnosti. Rychlejší než nafta, zelenější než benzín:
to je v kostce filozofie Ghibli GT Hybrid.

Ghibli GT Hybrid - detail opěrky hlavy

330HP

Ghibli GT Hybrid - logo trojzubce na “C” sloupku
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Maximální
výkon

255km/h

Maximální
rychlost

5.7sec

Zrychlení

L4

Uspořádání
motoru

RWD
Pohon

450Nm
Maximální točivý
moment
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Ghibli Trofeo-The Art of Fast

Ghibli Trofeo - boční výdechy a odznak Trofeo

Zjistit více Ghibli Trofeo

Živá troufalost. Řídit s charakterem. Vystupte z řady za 4,3 sekundy s
ultimátním Maserati Ghibli Trofeo. S výkonem 580 koní a maximální
rychlostí 326 km/h, je Trofeo nejvýkonnějším Ghibli vůbec. Váš
odvážný názor, který předefinuje umění možného. Nápadná kupé linie
Ghibli, zesílená designovými prvky inspirovanými závody. Vysoce
lesklé karbonové vlákno vpředu, zadní a boční přívod vzduchu a
specifická kapota Trofeo s výdechy pro odvod horkého vzduchu z
motoru, vám dávají ochutnat to, co vás čeká, až se chopíte volantu.
Takto Ghibli Trofeo ožilo. Zrozen ze závodu, posílen pohodlím s
vrozeným smyslem pro nadčasovou krásu.

Ghibli Trofeo - detail opěrky hlavy

580HP

Ghibli Trofeo - mřížka chladiče
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Maximální
výkon

326km/h

Maximální
rychlost

4.3sec

Zrychlení

V8

Uspořádání
motoru

RWD
Pohon

730Nm
Maximální točivý
moment
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Interiér Ghibli je jasně vyjádřenou výzvou k cestování
– v přepychovém pohodlí a s vysokým výkonem, který
máte k dispozici. Ve stylu grand touring Maserati se
kabina vyznačuje elegantním italským stylem, ručně
zpracovanými detaily a perfektními designovými tvary.
Sevřete volant, osahejte si pádla řazení, šlápněte na plyn a
znovu se oddejte své neukojitelné vášni pro řízení.
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Osobité Pozvání
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Vysoce Výkonný Luxus
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Čidlo kvality ovzduší:
Ghibli je vybaveno inteligentním
senzorem, který je spárován se
systémem pro analýzu kvality ovzduší,
který vypočítává hladinu vnějšího
znečištění
a
zabraňuje
vstupu
znečištěného vzduchu a toxických
plynů do kabiny, čímž zlepšuje pohodlí
všech na palubě.

Inteligentní systém pohonu všech kol Q4:
Inteligentní pohon všech kol Q4 - k dispozici pro výbavu Modena udržuje výkon a pohodlí na té nejvyšší úrovni, i když mají podmínky na
silnici k ideálu daleko. Propracovaný algoritmus vyvinutý společností
Maserati nepřetržitě monitoruje dynamické vstupy, jako je rychlost kol,
úhel natočení volantu a stáčení, a dokonce i přilnavost jednotlivých kol
vůči jízdnímu stylu.
Systém Q4 využívá tato data k vytvoření maximální trakce pro každé
kolo. Je tak dosažena optimální jízdní dynamika na jakémkoli povrchu
vozovky.
30

Hladké zavírání dveří:
Standardní funkce Keyless Entry vám umožňuje otevřít dveře
pouhým dotykem madla dveří, aniž byste potřebovali klíč od vozu.
Hladké zavírání dveří bezpečně, bez námahy a nehlučně dovírá
dveře, čímž zvyšuje bezpečnost a pohodlí vozu, zejména pro děti
na zadních sedadlech.
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MIA (Maserati Inteligentní Asistent):
Nová generace systému MIA, poháněná
systémem Android Automotive OS nabízí
inovativní a personalizovaný uživatelský
zážitek. Bezrámečkový dotykový 10,1” HD
displej s poměrem 16:10 nabízí nové grafické
rozhraní. Displej se vyznačuje elegantním
zakřiveným skleněným okrajem: první svého
druhu v automobilovém designu.

Wi-Fi hotspot vozidla:
Možnost Wi-Fi je dalším vítaným
zpestřením jízdy v Ghibli. Jednoduše
vložte SIM kartu do routeru, abyste
se dostali k internetovému signálu
uvnitř vozu. Připojit lze až tři zařízení
současně.

Dobíječka telefonu:
Systém umožňuje nabít baterii smartphonu tím, že jej
umístíte do připraveného prostoru, aniž by ji bylo nutné
připojit k nabíjecímu portu pomocí kabelu. Kromě toho
vedle bezdrátové nabíječky naleznou řidiči a cestující
také dva USB porty, které umožní nabíjení i sdílení dat
se systémem infotainmentu.
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Sklápění zadních sedadel:
Potřebujete bezpečně uložit lyžařskou nebo snowboardovou
tašku? Zadní sedadla s dělením v poměru 60/40 poskytují
všestrannost pro přepravu nákladu.
Když se sedadlo na menší straně úplně sklopí, dojde k
souvislému, téměř plochému prodloužení zavazadlového
prostoru, aby se do něj vešly i skutečně dlouhé předměty.

ZF osmistupňová automatická převodovka:
Se sofistikovanou osmistupňovou automatickou převodovkou ZF v
Maserati Ghibli, máte výkon motoru pod Vaši úplnou kontrolu. Její pokročilá
konstrukce zajišťuje přesné řazení a optimální výkon. Díky automatickému
adaptivnímu softwaru upravuje převodovka řazení podle jízdního stylu,
pro ještě intenzivnější jízdní zážitek. A pokud jde o dlouhé jízdy vysokou
rychlostí, poslední dva stupně, sedmý a osmý, jsou speciálně nastavené
tak, aby snížily spotřebu paliva a dále zvýšily komfort.
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Povrch z přírodní kůže Pieno Fiore je na dotek mimořádně jemný a z hlediska
kvality a trvanlivosti je považována za bezkonkurenční. K dispozici je ve všech
verzích Maserati Ghibli a je velmi žádaná pro svou jemnou strukturu, přírodní
aroma a schopnost časem nabývat krásnou patinu. Kůže vybraná pro sedadla
Ghibli, byla vyrobena výhradně pro Maserati a pečlivě vybrána z dvanácti
různých druhů; všechny jsou samy o sobě prvotřídní.

Italská řemeslná výroba:
Otevřete dveře Maserati Ghibli a kombinace elegantního
italského stylu, nejjemnějších materiálů - jako je přírodní
hedvábné čalounění od Ermenegilda Zegny - a ručně
vyráběných materiálů, probudí všechny vaše smysly.
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Vaše vždy připojené Maserati
Ovládnout výkon, pohodlí a bezpečí, aby se každá cesta proměnila v jedinečný a vzrušující
zážitek. Díky intuitivnímu propojení aplikace Maserati Connect s vozidlem. Aplikace
propojí vaše auto s vašimi zvyky a potřebami a nechá vám volnost v tom, abyste si řízení
užili, jak nejlépe umíte.

Vzdálené služby:
Aplikace Maserati Connect zobrazuje stav palivové nádrže,
tlak v pneumatikách, počítadlo kilometrů, životnost oleje a stav
vozidla včetně kontrol pohonného ústrojí, brzd a tlumičů, oleje
a kapalin, bezpečnostních systémů a světel. Každá informace
je aktualizována vždy po posledním vypnutím motoru.

Amazon Alexa:
Alexa vám může pomoci přehrávat hudbu,
získávat informace, vyřizovat telefonáty,
kontrolovat kalendář, pouštět audioknihy, ovládat
váš chytrý domov z auta a další. A to pouze
hlasem – takže můžete mít ruce stále na volantu
a oči na silnici.
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Ve vozidle jako doma:
Službu Maserati Connect můžete propojit
s asistentkou Alexou, stejně jako Google
Asistent, pro interakci s autem z pohodlí
vašeho domova. Služba umožňuje zjistit
stav vozidla a zaslat na dálku cílové místo
vaší jízdy do navigačního systému vozidla
(funkce Pošli & Jeď).
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Moderní Systémy Asistence Řízení
Ghibli je vybaveno působivě komplexní řadou pokročilých asistenčních systémů řízení.
Znamená to ještě větší klid v duši, ať už jste na dlouhé vyjížďce nebo spěcháte městem.

Asistent udržování jízdního pruhu
Chcete, aby vaše cestování po dálnicích a rychlostních
komunikacích bylo bezpečnější? Asistent pro udržování
jízdního pruhu (LKA) je bezpečnostní funkce, která je
navržena tak, aby rozpoznala značení jízdního pruhu a
zasahovala do řízení s cílem zabránit neúmyslnému vyjetí
z jízdního pruhu. Bezpečnostní funkce, kterou rozhodně
oceníte.
Systém varování při opuštění jízdního pruhu
Díky kamerám ve zpětných zrcátkách, které monitorují
dopravní značky, pomáhá systém varování při opuštění
jízdního pruhu, udržet vozidlo ve zvoleném jízdním pruhu
na dálnicích a rychlostních komunikacích. Snižuje se
tak riziko nehody a případných kolizí, protože vozidlo
vás upozorní v okamžiku, kdy bez předešlé signalizace
vybočíte z jízdního pruhu.
Hlídání mrtvého úhlu
Oceníte elektronickou pomoc, při hlídání mrtvého úhlu?
Aktivní asistent hlídání mrtvého úhlu (ABSA) detekuje
vozidla vjíždějící do vašeho bočního a zadního slepého
úhlu při přejíždění z pruhu do pruhu, předjíždění a
parkování. Tento prvek vám pomůže vypořádat se s
jedním z největších nebezpečí na silnici.

Rozpoznávání dopravních značek
Co kdyby vás vaše auto upozornilo na značku s povolenou
rychlostí, kterou jste právě minuli? Rozpoznávání
dopravních značek se hodí pro sledování: rychlostních
limitů, dočasných rychlostních limitů, míst s omezeným
předjížděním.
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Asistent pro jízdu po dálnici (HAS)
Představoval jste si někdy, že byste mohl spojit přednosti
adaptivního tempomatu s asistencí udržování jízdního
pruhu? Asistent pro jízdu po dálnici (HAS) je systém
autonomního řízení 2. úrovně, který vám pomůže řídit,
zrychlovat, brzdit a udržovat vozidlo v jízdním pruhu, zejména
když jedete po dálnici nebo po rychlostních komunikacích.

Prostorová kamera
360° kamera poskytuje jasný výhled kolem vozu,
pomáhá při parkování a upozorňuje na jinak skryté
překážky. Obraz je zachycován dvěma kamerami pod
vnějšími zrcátky plus přední a zadní kamerou a následně
se přenáší na hlavní obrazovku infotainmentu.

Adaptivní tempomat s funkcí stop & go
Potřebujete větší jízdní komfort a zvýšenou bezpečnost
při jízdě po dálnicích? Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí
stop & go upravuje vaši rychlost tak, aby byla zachována
přednastavená vzdálenost od vozidla, které jede před
vámi. Při jízdě po dálnicích a rychlostních komunikacích
se budete cítit bezpečněji než kdy jindy.
Protikolizní asistent plus
Chcete se cítit bezpečněji, když jedete v hustém provozu?
Ať už se jedná o dopravní špičku, dopravní zácpu na
dálnicích, protikolizní asistent snižuje riziko nárazu do
vozidla, které jede před vámi s cílem zabránit dopravní
nehodě.
Asistent pro vyjíždění z parkovacího místa
Vítaná funkce, která vyšle varovný signál v okamžiku, kdy
se ve vaší dráze blíží zprava nebo zleva vozidlo, které
byste při couvacím manévru nemusel z vozu vidět.
Přední a zadní parkovací senzory a couvací kamera
Pro usnadnění manévrování v těsných prostorech je
Ghibli vybaveno parkovacími senzory v předním a zadním
nárazníku. Navíc je volitelně k dispozici couvací kamera,
umístěná blízko hrany kufru, která na displeji Maserati
zobrazuje, co se nachází za vozem.
Aktivní asistent řízení
Aktivní asistent řízení je rozšířením dálničního asistenta
představeného v modelech Maserati modelového roku
2018. Teno nový asistent aktivně zasahuje do řízení bez
ohledu, jestli se nacházíte a dálnici, okresce nebo ve městě.
41

Navrhněte Si Vlastní Maserati
Každé Maserati je jako umělecké dílo vytvořené s péčí a pozorností, kterou může
poskytnout jen lidská ruka. Navrhněte si vlastní Maserati Ghibli a přizpůsobte ho
svým potřebám.
NAVRHNĚTE SI VLASTNÍ MASERATI

MASERATI.COM
42
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Maserati šité na míru vaší jedinečné osobnosti.
Fuoriserie je personalizační program Maserati, který vám umožní vytvořit jedinečná auta
stylizovaná podle vás. Popusťte uzdu své troufalosti a stanovte si svá vlastní pravidla.
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Tři na míru střižené kolekce

Zjistit více Fuoriserie

FUTURA

Tři odvážné kolekce, nekonečná škála možností. Začněte od základních hodnot, které
definují váš charakter, ať už jde o výkon, styl nebo inovace a prozkoumejte bezpočet
kombinací, abyste našli Maserati, které nejlépe reprezentuje vaši osobnost.

Určená futuristům, milovníkům technologií a nových
materiálů, lidem, kteří přijímají a podporují změny s
nadšením a energií. Pro lidi, kteří věří, že to nejlepší teprve
přijde.

CORSE
Věnováno milovníkům nadčasového stylu éry Gentleman
Racers a věrným znalcům příběhu Maserati. Corse
Collection je inspirována naším slavným závodním
dědictvím.

U N I CA
Věnována
dynamickým
jedincům,
kteří žijí “tady a teď”. Unica Collection
se zrodila z naší reinterpretace rychle
se měnících trendů v módě, umění a
kultuře.
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Technické specifikace
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GHIBLI MODENA S Q4

GHIBLI TROFEO

4971 mm

4971 mm

4971 mm

2128 mm

2128 mm

2128 mm

1945 mm

1945 mm

1945 mm

1945 mm

1461 mm

1461 mm

1461 mm

1461 mm

1461 mm

Rozvor

2998 mm

2998 mm

2998 mm

2998 mm

2998 mm

Průměr otáčení

11700 mm

11700 mm

11700 mm

11700 mm

11700 mm

Objem zavazadlového prostoru

500 l

500 l

500 l

500 l

500 l

Objem palivové nádrže

70 l

80 l

80 l

80 l

80 l

Homologovaná hmotnost

1878 kg

1850 kg

1850 kg

1935 kg

1960 kg

Průměrná hmotnost

1950 kg

1950 kg

1950 kg

2020 kg

2020 kg

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

GHIBLI GT HYBRID

GHIBLI MODENA

GHIBLI MODENA S

Délka

4971 mm

4971 mm

Šířka (se zpětnými zrcátky)

2128 mm

2128 mm

Šířka (bez zpětných zrcátek)

1945 mm

Výška (*)

* Verze pro evropské trhy
MOTOR
Počet válců a uspořádání

L4

V6 60°

V6 60°

V6 60°

V8

Objem

1995 cc

2979 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Vrtání

84 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Zdvih

90 mm

84.5 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Kompresní poměr

9.5:1

9.7:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Maximální výkon

243 kW (330 CV)

257 kW (350 CV)

316 kW (430 CV)

316 kW (430 CV)

426 kW 580 CV

Otáčky motoru při maximálním výkonu

5750 rpm

5500 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Točivý moment

450 Nm

500 Nm

580 Nm

580 Nm

730 Nm

Otáčky motoru při maximálním točivém momentu

4000 rpm

4500 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 5250 rpm

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Maximální rychlost

255 km/h

267 km/h

286 km/h

286 km/h

326 km/h

Akcelerace (0 - 100 km/h)

5.7 s

5.5 s

4.9 s

4.7 s

4.3 s

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

35.5 m

35.5 m

35 m

35 m

34 m

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

8.2 - 9.4 l/100 km

10.9 - 11.6 l/100 km

10.7 - 11.1 l/100 km

11.1 - 11.5 l/100 km

12.3 - 12.6 l/100 km

Spotřeba (Low cycle)

13.1 - 13.6 l/100 km

18.1 - 18.2 l/100 km

17.8 - 18.1 l/100 km

18.1 - 18.4 l/100 km

20.1 - 20.4 l/100 km

Spotřeba (Medium cycle)

8.2 - 9.4 l/100 km

11.3 - 11.6 l/100 km

11 - 11.7 l/100 km

11.4 - 12 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

Spotřeba (High cycle)

6.9 - 8.3 l/100 km

9 - 9.3 l/100 km

9.2 - 9.5 l/100 km

9.6 - 10 l/100 km

10.6 - 10.9 l/100 km

Spotřeba (extra-High cycle)

7.6 - 8.9 l/100 km

9 - 9.4 l/100 km

9.2 - 9.6 l/100 km

9.7 - 10.1 l/100 km

10.3 - 10.7 l/100 km

Emise CO2 (kombinovaný cyklus)

186 - 213 g/km

242 - 249 g/km

242 - 252 g/km

251 - 261 g/km

279 - 285 g/km

Emise CO2 (Low cycle)

295 - 307 g/km

410 - 413 g/km

403 - 411 g/km

411 - 418 g/km

454 - 461 g/km

Emise CO2 (Medium cycle)

185 - 213 g/km

257 - 263 g/km

250 - 264 g/km

258 - 272 g/km

302 - 303 g/km

Emise CO2 (High cycle)

155 - 187 g/km

204 - 211 g/km

208 - 215 g/km

215 - 225 g/km

240 - 246 g/km

Emise CO2 (extra-High cycle)

172 - 201 g/km

204 - 212 g/km

208 - 217 g/km

219 - 228 g/km

233 - 241 g/km

Regulace

Euro 6D Final

Euro 6D Final

-

-

Euro 6D Final

PŘEVODOVKA
Převodovka
VÝKONY

Data odpovídají testům provedeným v souladu s Regulací (EU) 2017/1151 s aktualizací k červnu 2021. Prosíme, zkontrolujte si dostupnost služby Maserati Connect ve své zemi.
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Svět možností
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Kurzy řízení Master Maserati
Na světě nemůže být řidič Maserati, který by nepřemýšlel o
tom, jaké to musí být hnát otáčkoměr do červeného pole přes
jednotlivé převody, projet zatáčkou naplno a vyzkoušet brzdné
schopnosti svého vozu na maximum. Kurzy řízení Master Maserati
odpovídají na všechny tyto otázky a ještě více prostřednictvím
řady profesionálně vedených kurzů pro ty, kteří touží objevit
výkonnostní potenciál nejrychlejších modelů Maserati ve svém
přirozeném prostředí: závodní dráze. S představením senzačního
superauta MC20 a výkonných verzí Ghibli a Levante Trofeo se
zážitek z řízení Maserati stává ještě dynamičtějším a napínavějším.
Podrobné informace o kurzech řízení naleznete na našich
webových stránkách mastermaserati.com nebo nás kontaktujte
přímo na adrese info@mastermaserati.it.
Finanční služby
Koupě vašeho vozu s pomocí finančního balíčku Maserati vám
umožní vybrat si nejlepší podmínky na trhu a přizpůsobit je
svým potřebám. Oficiální prodejci Maserati budou potěšeni, že
mohou působit jako vaši finanční poradci, poskytovat odborné
poradenství ohledně různých dostupných platebních možností a
vytvářet nabídky na financování dle vašich požadavků.

Zdravotní asistence
V případě, že budete mít během řízení vozidla zdravotní indispozici,
stačí zavolat do asistenčního centra Maserati. Zorganizujeme pro
vás dopravu zpět na vaši domovskou adresu letadlem, vlakem
nebo sanitkou. Pokud řídíte sami, může za vámi vypravit i člena
rodiny. A v případě, že cestujete s rodinou, zajistíme jejich přepravu
domů.
Záruka plné mobility*
Zůstaňte na cestě i ve chvíli, kdy bude vaše auto v servisu se
službou Záruka plné mobility. Zapůjčíme Vám náhradní vůz s Geo
mapami, sněhovými řetězy a dětskými sedačkami v ceně a zdarma,
aby vaše cesta neskončila v půli.
*Pro více informací kontaktujte prosím svého dealera nebo Maserati
zákaznické centrum na info@maserati.com

Program silniční asistence
Program asistence Maserati nabízí exkluzivní nabídku služeb a
výhod zdarma po dobu záruky vozidla. V naléhavých situacích
lze kontaktovat servisní centra, která jsou k dispozici 24 hodin
denně. Na těchto efektivních pracovištích budou ochotní a
vysoce kvalifikovaní odborníci poskytovat nejlepší možné řešení
jakéhokoli problému, na který zákazník upozorní.
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Svět trojzubce
Prohlídka továrny
Objevte srdce výroby všech nových MC20 v historické továrně
Maserati v Modeně. 1 hodinu a 45 minut trvající prohlídka továrny
začíná prohlídkou historického odkazu značky a prezentací
aktuální modelové řady. Následuje výrobní linka, motorárna,
lakovna a oficiální obchod Maserati. Prohlídka Showroomu:
k dispozici je také 40 minutová prohlídka showroomu. Další
informace: factorytour@maserati.com.
Předání vozu v továrně
Po uvítací kávě a drinku v Showroomu můžete navštívit historickou
továrnu Maserati v doprovodu odborného průvodce a fotografa.
Teď je čas na odhalení vašeho nového Maserati! Než se s vámi
rozloučíme, uděláme vám pár fotek na památku, které obdržíte v
digitálním fotoalbu.
Předání vozu v továrně je možné u všech modelů na základě
žádosti u oficiálního prodejce Maserati.
Maserati kolekce
Maserati kolekce exkluzivního oblečení a značkového zboží byla
vytvořena speciálně pro ty, kteří mají vášeň pro všechny věci
Maserati. Předměty Maserati jsou k dispozici u všech prodejců
Maserati a v prodejně Maserati v Modeně. Případně je lze zakoupit
online na adrese www.maseratistore.com a doručit přímo k vám
domů.
Klub Maserati
Vstup do exkluzivního klubu Maserati znamená sdílení zážitků,
zkušeností a veškerého vzrušení s ostatními majiteli vozů Maserati
– a pozvání k účasti na speciálních motoristických akcích po
celém světě. Řidiči aut z každé éry si mohou užít potěšení z jízdy
se svými modely Maserati v kalendáři akcí vytvořeném speciálně
pro členy klubu Maserati. Klub zajišťuje spojení mezi minulostí,
současností a budoucností značky.
Více informací najdete na www.maseraticlub.com.
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Originální příslušenství Maserati
Speciálně navržené originální příslušenství je navržené pro
uspokojení potřeb našich zákazníků. Je dokonalou kombinací
designu, funkčnosti, komfortu a výkonu. Řada příslušenství Ghibli,
vyrobená dle našich nejvyšších standardů pro řemeslnou zručnost,
byla vyvinuta tak, aby zaručovala dostatečnou praktičnost
společně s osobitým stylem. Objevte možnosti, jak přizpůsobit
svůj vůz vašim přáním a potřebám ve speciální brožuře na
oficiálních stránkách (www.maserati.com) nebo prostřednictvím
oficiální sítě Maserati.
Zákaznické programy
Řízení Maserati je zážitek na celý život, bez ohledu na to, zda se
jedná o jízdu do práce ve všední den, nebo nezapomenutelný
výlet. Proto Maserati vytvořilo speciální zákaznické programy,
které vám zajistí s maximální péči a vynikající výkon vašeho Ghibli
na každém kilometru. Dopřejte si klid s jedním z našich programů
Údržby nebo Prodloužené záruky.
Více informací najdete v letáku, na oficiálních internetových
stránkách (www.maserati.com) nebo prostřednictvím oficiální sítě
Maserati.
Maserati Classiche
Maserati Classiche, vytvořené pro nadšence a majitele starých
vozů Maserati, je program pro ty, kteří se chtějí věnovat slavné
minulosti značky. Maserati Classiche může zákazníkům Maserati
poskytnout servis a historickou dokumentaci týkající se jejich
vozidel. Konkrétně jsou k dispozici různé typy ověřených
historických dokumentů, pečlivě a přesně prozkoumané v rámci
historického archivu Maserati.
Program Maserati Classiche zahrnuje také výrobky, které oslavují
historii firmy: obrazy slavných událostí, oblečení, zmenšené modely
a mnoho, mnoho dalšího. Položky najdete na www.maserati.com v
sekci Maserati classic. Další informace o historické dokumentaci
získáte na e-mailu 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

KONTAKTNÍ CENTRUM MASERATI - info@maserati.com
ZÁKAZNICKÝ SERVIS A SILNIČNÍ ASISTENCE:
00 800 62737284
Pro jakoukoliv informaci nás, prosím, kontaktujte 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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