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MASERATI
GHIBLI DIESEL

MASERATI
GHIBLI

MASERATI
GHIBLI S

MASERATI
GHIBLI S 

Technische gegevens:

V6 60 ° | 2 987cm³

600Nm bij 2 000 - 2 600tpm

275pk (202kW) | Topsnelheid 250km/u

0-100km/u in 6,3sec.

Afmetingen (LxBxH): 4 971 x 1 945* x 1 461mm

Leeggewicht: 1 835kg

Verbruik (l/100km): 
Stad 7,7 | Buiten de stad 4,9 | Gemengd 5,9

CO2-uitstoot: 158g/km  
Brandstofverbruikcategorie: D

Technische gegevens:

V6 60 ° | 2 979 cm3

500Nm bij 1 750 - 4 500tpm

350pk (257kW) | Topsnelheid 267km/u

0-100km/u in 5,6sec.

Afmetingen (LxBxH): 4 971 x 1 945* x 1 461mm

Leeggewicht: 1 810kg

Verbruik (l/100km): 
Stad 12,6 | Buiten de stad 6,8 | Gemengd 8,9

CO2-uitstoot: 207g/km  
Brandstofverbruikcategorie: G

Technische gegevens:

V6 60 ° | 2 979 cm3

580Nm bij 1 750 - 5 000tpm

430pk (302kW) | Topsnelheid 287km/u

0-100km/u in 4,9sec.

Afmetingen (LxBxH): 4 971 x 1 945* x 1 461mm

Leeggewicht: 1 810kg

Verbruik (l/100km): 
Stad 13,8 | Buiten de stad 7,1 | Gemengd 9,6

CO2-uitstoot: 223g/km  
Brandstofverbruikcategorie: G

Technische gegevens:

V6 60 ° | 2 979 cm3

580Nm bij 1 750 - 5 000tpm

430pk (302kW) l | Topsnelheid 286km/u

0-100km/u in 4,7sec.

Afmetingen (LxBxH): 4 971 x 1 945* x 1 461mm

Leeggewicht: 1 870kg

Verbruik (l/100km): 
Stad 14,1 | Buiten de stad 7,1 | Gemengd 9,7

CO2-uitstoot: 226g/km  
Brandstofverbruikcategorie: G

BASISPRIJS / TECHNISCHE GEGEVENS BASISPRIJS / TECHNISCHE GEGEVENS 

* 2 100mm inclusief buitenspiegels

GHIBLI

GRANLUSSO

GRANSPORT

Basisprijs  
(Prijs incl.  
BTW, BPM  
& kosten  

rijklaar maken)

Kosten  
rijklaar  
maken

Prijs excl.  
BTW, BPM & 
rijklaar maak 

kosten

BPM

€91 649 €19 978 €1 789 €57 754

€101 649 €19 978 €1 789 €66 018

€101 649 €19 978 €1 789 €66 018

GHIBLI

GRANLUSSO

GRANSPORT

Basisprijs  
(Prijs incl.  
BTW, BPM  
& kosten  

rijklaar maken)

Kosten  
rijklaar  
maken

Prijs excl.  
BTW, BPM & 
rijklaar maak 

kosten

BPM

€129 002 €40 531 €1 789 €71 638

€137 802 €40 531 €1 789 €78 911

€137 802 €40 531 €1 789 €78 911

GHIBLI

GRANLUSSO

GRANSPORT

Basisprijs  
(Prijs incl.  
BTW, BPM  
& kosten  

rijklaar maken)

Kosten  
rijklaar  
maken

Prijs excl.  
BTW, BPM & 
rijklaar maak 

kosten

BPM

€108 574 €33 203 €1 789 €60 812

€118 574 €33 203 €1 789 €69 076

€118 574 €33 203 €1 789 €69 076

GHIBLI

GRANLUSSO

GRANSPORT

Basisprijs  
(Prijs incl.  
BTW, BPM  
& kosten  

rijklaar maken)

Kosten  
rijklaar  
maken

Prijs excl.  
BTW, BPM & 
rijklaar maak 

kosten

BPM

€133 476 €41 905 €1 789 €74 200

€142 276 €41 905 €1 789 €78 911

€142 276 €41 905 €1 789 €81 473
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Technologie Ghibli GranLusso GranSport

Uitlaat: dubbele uitgang in roestvrij verchroomd staal l –

Maserati Active Sound (versterkingssysteem van de uitlaat) l l l

Hulp bij starten op een helling l l l

Bembo remsysteem monobloc met 6 zuigers en remschijven in composietmaterialen, van binnen uit geventileerd (360x32mm)  
aan de voorkant en monobloc met 4 zuigers en remschijven van binnen uit geventileerd (350x28mm) aan de achterkant

l l l

Elektrische parkeerrem (EPB) l l l

Gelimiteerd slipdifferentieel achteraan l l l

Automatische ZF-versnellingsbak met 8 versnellingen, met manuele en sequentiemodus l l l

Centraal bedieningspaneel met toetsen voor de dynamische controle van de auto: 
– Manuele modus: laat toe om enkel met paletten of drukknop te schakelen
– I.C.E (Increased Control and Efficiency) controlesysteem dat helpt om minder te verbruiken
– SPORT-knop (toegepast op: het gaspedaal, de motor, het MSP-systeem, de uitlaat, de versnellingsbak)
– Sportophangingen

l l l

Start-stopsysteem l l l

Veiligheid

Dubbele airbags vooraan, airbags aan de zijkanten en gordijnairbags voor- en achteraan, airbag op ellebooghoogte aan de kant van  
de bestuurder

l –

Uitschakelen van de passagiersairbag l l l

3-punts veiligheidsgordels die vooraan in hoogte verstelbaar zijn met gordelspanners en begrenzer voor gordelbelasting l l l

Maserati Stability Program (MSP) - antislipsysteem (ASR), antiblokkeersysteem (ABS), elektronische remverdeler (EBD),  
controle op remmen via de motor (MSR)

l l l

Systeem voor controle van de bandenspanning l l l

Bandenreparatiekit l l l

Buitenkant Ghibli GranLusso GranSport

Soft Door Close l l

POSEIDON legering velgen van 19 inch (*) l –

Gepolijste URANO legering velgen van 20 inch (*) – – l

Deurstijl in roestvrij staal met Maserati-logo l l l

Rode remzadels (*) – l

Zwarte remzadels (*) l –

Skyhook-ophangingen: Systeem voor constante controle van de schokdempers l

Dual Cast Breaking System l l l

Interieur

Uitgebreid leren interieur (stoelen, bovenkant van het dashboard, armsteunen en deurklinken) (*) – l

Standaard leren interieur l – l

Zegna-interieureditie – l –

Dark Mirror-afwerking (*) l /  / l

Radica-afwerking (grofporig, geaderd walnotenhout) (*) – / l l – / 

Armsteun vooraan met verlichte en koele opbergruimte, USB-poort en 12V-stopcontact l l l

In het midden een 7 inch scherm, opgenomen in het dashboard met boordcomputer/informatie voor de bestuurder l l l

Handschoenkastje aan de bestuurders- en passagierskant, bergruimte aan de zijkanten in de voor- en achterdeuren,  
opbergvakken aan de rugleuningen van de stoelen vooraan

l l l

Cijfers van de onderdelen in Maserati-blauw met witte achtergrondverlichting l l l

Drietand-logo in reliëf op de hoofdsteunen voor- en achteraan l l l

Multifunctioneel driespaaksstuur met de volgende functies: snelheidsregelaar, bediening van de display op het dashboard, van het volume 
en het kiezen van een radiozender

l l l

Maserati Touch Control (MTC) - 8,4 inch touchscreen (radio, cd/dvd audio/video, SD, USB, AUX-in (in een verborgen vak van de tunnel 
vooraan), Apple-compatibiliteit, bluetooth, bediening van de airconditioning, voertuiginstellingen, enz.)

l l l

Achterbank met 3 plaatsen (inklapbaar 40°/60°) l l l

Verchroomde Maserati-klok met blauwe wijzerplaat op het dashboard l l l

Binnenmatten in velours l l l

Sportstuur in nerfleer (*) – – l
l Standaarduitrusting

 Optie
– Niet beschikbaar

STANDAARDUITRUSTINGSTANDAARDUITRUSTING
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Comfort en functies Ghibli GranLusso GranSport

Maserati Active Shifting: schakelpaletten in aluminium op de stuurkolom (*) l

Elektrische instelling van de stuurkolom (hoogte en diepte) (*) l l

Sportstoelen (niet verwarmd) elektrisch instelbaar (8 standen + 4 standen voor de rug) met 2 standen die kunnen worden onthouden (*) – – l

Stoelen vooraan elektrisch instelbaar (8 standen + 4 standen voor de rug) met 2 standen die kunnen worden onthouden voor de 
bestuurdersstoel (NIET VERWARMD) (*)

 / l l –

Bi-xenon koplampen met Day Running Light-systeem (DRL) en Adaptive Front Lighting System (AFS) en functie voor hogedrukreiniging  
van de koplampen (*)

 / l

Full led-voorlichten l l

Elektrochromatische achteruitkijkspiegel (*) l l l

Achteruitrijradar (beschikbaar in het standaard Business Pack Q7CR voor Ghibli) – l l

Automatische regendetector l l l

SIRI (Apple-functie) Smart Personal Assistant l l l

Audiosysteem met 8 boxen (280W) l l l

Sfeerverlichting binnen (vloer en deurklinken) l l l

Wasemsensor l l l

Meertalige gebruikershandleiding op dvd voor MTC en op papier l l l

Schemerdetector voor automatische ontsteking van de lampen l l l

Elektrische ruiten voor- en achteraan l l l

Antiklemsensoren voor de elektrische ruiten l l l

Achterruitverwarming l l l

Bluetooth handsfree-systeem l l l

Snelheidsregelaar l l l

Comfort en functies Ghibli GranLusso GranSport

Sleutel in geborsteld aluminium met afstandsbediening voor de volgende functies: vergrendeling en ontgrendeling van de deuren  
en van de koffer, en ontsteking van de koplampen

l l l

Automatische dualzone airconditioning l l l

Koffer van 500 liter met 12V-stopconstant en opbergruimte aan de zijkant l l l

Stuurbekrachtiging aangepast aan de snelheid l l l

Regensensor voor automatische activatie van de ruitenwissers l l l

Ruiten vooraan in gelaagd glas met sterke thermische en geluidsisolatie l l l

Analoge meter l l l

l Standaarduitrusting
 Optie

– Niet beschikbaar

STANDAARDUITRUSTING

OPTIONELE UITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING

Legering velgen & chassis
Code

MODIS
Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

ALFIERI legering velgen van 18 inch (*) Q4AY STD STD – – – – – – – – – – €0 

VULCANO legering velgen van 18 inch (*) Q74B – – STD STD – – – – – – – – €0

APOLLO legering velgen van 19 inch (*) Q432 – – – – – – – – €1 525

APOLLO legering velgen van 19 inch (*) Q432 – – – – €0

POSEIDON legering velgen van 19 inch (*) Q7HP STD STD STD STD – – – – €1 220

POSEIDON legering velgen van 19 inch (*) Q7HP – – – – – – – – €0

PROTEO legering velgen van 19 inch (*) Q420 – – – – – – – – €1 525

PROTEO legering velgen van 19 inch (*) Q420 – – – – €0

Standaard URANO legering velgen van 20 inch (*) Q5A6 – – – – – – – – €2 441

Standaard URANO legering velgen van 20 inch (*) Q5A6 – – – – – – – – €1 221

Standaard URANO legering velgen van 20 inch (*) Q5A6 – – – – – – – – €0

Gepolijste URANO legering velgen van 20 inch (*) Q5EQ – – – – – – – – €2 745

Gepolijste URANO legering velgen van 20 inch (*) Q5EQ – – – – – – – – €1 526

Ghibli GranLusso GranSport
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Legering velgen & chassis
Code

MODIS
Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Zwarte remzadels (*) Q4SU STD STD STD STD – – – – €599

Zwarte remzadels (*) Q4SU – – – – – – – – €0

Blauwe remzadels (*) Q4TB – – – – – – – – €599

Blauwe remzadels (*) Q4TB – – – – €0

Goudkleurige remzadels (*) Q58I – – – – – – – – €599

Goudkleurige remzadels (*) Q58I – – – – €0

Zilveren gepolijste remzadels (*) Q6AJ – – – – – – – – – – €2 715

Zilveren gepolijste remzadels (*) Q6AJ – – – – – – – – €2 116

Reservewiel 18'' Q803 €367

Skyhook-ophangingen: systeem voor constante controle  
van de schokdempers

Q002 STD STD STD STD €2 542

Dual Cast Breaking System Q959 STD STD STD STD STD STD €0

Buitenkant

Metallic lak Q210 €1 198

Metallic lak Q241 €1 198

Mica-lak Q58B €1 198

Rosso Energie/Bianco Alpi geverniste hoogglanslak  
(drie lagen)

Q802 / 
Q4H5

€2 747

Getinte ruiten (achteraan aan de zijkant, achterruit) Q070 €457

Elektrisch open dak, verstelbaar en inklapbaar Q400 €1 513

Complete carbon buitenkant-kit (zijspiegels, deurklinken, 
voorbumper, vorm voor nummerplaat en de deurpijlers)

Q8EH – – – – – – – – €3 254

Carbon buitenkant-kit (zijspiegels, deurklinken en deurpijlers) Q8R4 – – – – – – – – €2 033

Black Gloss-radiatorgrille QMFS – – – – – – – – €0

Verwijderen van motorbadge Q5JE – – – – – – €0

Verwijdering label versie Q5JP – – – – €0

Ghibli GranLusso

Legering velgen & chassis
Code

MODIS
Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Gepolijste URANO legering velgen van 20 inch (*) Q5EQ – – – – – – – – STD STD STD STD €0

URANO Dark Finish legering velgen van 20 inch (*) Q208 – – – – – – – – €3 108

URANO Dark Finish legering velgen van 20 inch (*) Q208 – – – – – – – – €1 889

URANO Dark Finish legering velgen van 20 inch (*) Q208 – – – – – – – – €309

20" lichtmetalen velgen URANO Glossy Black Q9S6 – – – – – – – – €3 054

20" lichtmetalen velgen URANO Glossy Black Q9S6 – – – – – – – – €1 834

20" lichtmetalen velgen URANO Glossy Black Q9S6 – – – – – – – – €309

GTS Anthracite legering velgen van 20 inch Q5ER – – – – – – – – €2 239

TITANO legering velgen van 21 inch (*) Q4WQ – – – – – – – – €4 576

TITANO legering velgen van 21 inch (*) Q4WQ – – – – – – – – €2 752

TITANO legering velgen van 21 inch Q4WQ – – – – – – – – €2 448

TITANO Dark Finish legering velgen van 21 inch (*) Q6G6 – – – – – – – – €4 939

TITANO Dark Finish legering velgen van 21 inch (*) Q6G6 – – – – – – – – €3 720

TITANO Dark Finish legering velgen van 21 inch (*) Q6G6 – – – – – – – – €2 194

21" lichtmetalen velgen TITANO Forged Glossy Black Q7PN – – – – – – – – €4 885

21" lichtmetalen velgen TITANO Forged Glossy Black Q7PN – – – – – – – – €3 060

21" lichtmetalen velgen TITANO Forged Glossy Black Q7PN – – – – – – – – €2 756

Rode remzadels (*) Q4TA – – – – – – – – €599

Rode remzadels (*) Q4TA – – – – STD STD STD STD €0

Ghibli GranLusso GranSport GranSport

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

STD Standaarduitrusting
 Optie

– Niet beschikbaar
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Interieur
Code

MODIS
Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Uitgebreid leren interieur (stoelen, bovenkant van het 
dashboard, armsteunen en deurklinken) (*) Q212 – – – – STD STD STD STD €1 261

Interieur volledig in nerfleer: binnenbekleding  
en geperforeerde stoelen (*) Q727 – – – – – – – – €3 487

Interieur volledig in nerfleer: binnenbekleding  
en geperforeerde stoelen (*) Q727 – – – – – – – – €0

Interieur volledig in nerfleer: binnenbekleding  
en geperforeerde stoelen (*) Q727 – – – – – – – – €2 226

Interieur volledig in nerfleer: binnenbekleding  
en niet-geperforeerde stoelen (*) Q728 – – – – – – – – €3 367

Interieur volledig in nerfleer: binnenbekleding  
en niet-geperforeerde stoelen (*) Q728 – – – – – – – – €2 107

Dark Mirror-afwerking (*) QRF9 STD STD STD STD STD STD €0

Radica-afwerking (grofporig, geaderd walnotenhout) (*) Q4MN – – – – – – – – €871

Radica-afwerking (grofporig, geaderd walnotenhout) (*) Q4MN – – STD STD STD STD STD STD – – €0

Ebano-afwerking (gelakt ebbenhout) (*) Q68V – – – – – – – – €1 331

Ebano-afwerking (gelakt ebbenhout) (*) Q68V – – – – €460

Rovere Chiaro-afwerking (grofporig licht eikenhout) Q68W – – – – – – – – €871
Rovere Chiaro-afwerking (grofporig licht eikenhout) Q68W – – – – €0

Carbonafwerking (*) Q156 €3 025

Black Piano-afwerking (*) Q7PK – – – – – – – – €2 886

Black Piano-afwerking (*) Q7PK – – – – €2 015

Sportpedalen in inox (*) Q4CS STD STD STD STD €305

Ruiten achteraan in gelaagd glas met sterke thermische  
en geluidsisolatie Q7QR €968

Dak- en framebekleding in alcantara (*) Q5KW – – – – €1 543

Dak- en framebekleding in alcantara (*) Q5KW – – – – – – – – €0

Drietand-logo geborduurd op de hoofdsteunen voor-  
en achteraan

Q7WU – – – – €407

Drietand-logo geborduurd op de hoofdsteunen voor-  
en achteraan

Q7WU – – – – – – – – €0

Comfort en functies
Code

MODIS
Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Navigatiesysteem (beschikbaar in het Standaard Business 
Pack Q7CR voor Ghibli)

QRB4 – – – – €1 936

Maserati Active Shifting: schakelpaletten in aluminium  
op de stuurkolom (*)

Q407 STD STD STD STD €305

Elektrische instelling van de stuurkolom (hoogte en diepte) (*) Q137 STD STD STD STD STD STD STD STD €407

Sportstoelen (niet verwarmd) elektrisch instelbaar (8 standen 
+ 4 standen voor de rug) met 2 standen die kunnen worden 
onthouden (*)

QJTE – – – – – – – – STD STD STD STD €0

Stoelen vooraan elektrisch instelbaar (8 standen + 4 standen 
voor de rug) met 2 standen die kunnen worden onthouden 
voor de bestuurdersstoel (niet verwarmd) (*)

Q136 STD STD STD STD STD STD – – – – €1 220

Verwarmde stoelen vooraan (*) Q452 €457

Verluchte stoelen vooraan (*) Q559 €968

Elektrische zonneklep op de ruiten achteraan (*) Q4B2 €436

Full led-voorlichten Q5EM STD STD STD STD STD STD STD STD €2 541

Diefstalbeveiliging met alarm (perimetrisch, volumetrisch, 
anti-druk, immobilisator)

Q213 €529

HARMAN KARDON premium audiosysteem - 10 boxen  
(600W)

Q4YG €1 678

Bowers & Wilkins® Premium Surround audiosysteem  
met 15 boxen (1 280W) 

Q4JF €2 541

DAB Digitale radio Q6QD €407

Wifi-hotspot QRS7 €847

Rokerskit QAWS €61

Elektrochromatische zijspiegels (*) Q58J €203

Achteruitrijcamera met beeldweergave op het MTC-scherm (*) Q316 €497

Adaptative Cruise Control (met Stop&Go-functie) (*) QNH3 €1 932

Dodehoek-alarmsysteem (*) QXAN €711

Soft Door Close Q228 STD STD STD STD STD STD STD STD €711

Soft Door Close Q228 – – – – – – – – €0

Ghibli GhibliGranLusso GranLussoGranSport GranSport

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

STD Standaarduitrusting
 Optie

– Niet beschikbaar
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Packs - De prijs van het pack hangt  
af van de opties voor elke versie

Code
MODIS

Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Premium-pack

Elektrochromatische zijspiegels (Q58J)

Q05C – – – – – – – – €1 866

Easy Entry-Exit-systeem (QCDK)

Elektrisch instelbare pedalen (Q021)

Elektrisch instelbare stuurkolom (Q137)

Stoelen vooraan elektrisch instelbaar (8 standen +  
4 standen voor de rug) met 2 standen die kunnen worden 
onthouden voor de bestuurder (Q136)

HomeLink: geïntegreerd toestel op 3 kanalen om de 
garagepoort vanop afstand te openen (Q40J)

Kick Sensor (Q7YZ)

Armsteun in het midden vooraan met verlichte 
opbergruimte, USB-poort en 12V-stopcontact (Q275)

Handschoenenkastje met elektrische sluiting (Q845)

Bi-xenon koplampen met Day Running Light-systeem (DRL) 
en Adaptive Front Lighting System (AFS) en functie voor 
hogedrukreiniging van de koplampen - standaard op S  
en S Q4

Premium Luxe & Sport-pack voor GranLusso

Elektrochromatische zijspiegels (Q58J)

Q05D – – – – – – – – €1 392

Easy Entry-Exit-systeem (QCDK)

HomeLink: geïntegreerd toestel op 3 kanalen om de 
garagepoort vanop afstand te openen (Q40J)

Kick Sensor (Q7YZ)

Armsteun in het midden vooraan met verlichte 
opbergruimte, USB-poort en 12V-stopcontact (Q275)

Ghibli GranLusso GranSport

 Optie
– Niet beschikbaar

Stuurwielen
Code

MODIS
Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Stuur in BEIGE nerfleer Q318 – – – – €339

Stuur in nerfleer met houtinleg Q319 – – – – €407

Verwarmd stuur in nerfleer met houtinleg  Q5ZK – – – – €610

Verwarmd stuur in BEIGE nerfleer met houtinleg Q6BM – – – – €610

Sportstuur in nerfleer met carboninleg (*) Q6BP – – – – – – – – €710

Verwarmd sportstuur in nerfleer (*) Q6BQ – – – – – – – – €305

Ghibli GranLusso GranSport

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

STD Standaarduitrusting
 Optie

– Niet beschikbaar
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 Optie
– Niet beschikbaar

Packs - De prijs van het pack hangt  
af van de opties voor elke versie

Code
MODIS

Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Premium Luxe & Sport-pack voor GranSport

Elektrochromatische zijspiegels (Q58J)

Q05D – – – – – – – – €1 329

Easy Entry-Exit-systeem (QCDK)

HomeLink: geïntegreerd toestel op 3 kanalen om  
de garagepoort vanop afstand te openen (Q40J)

Kick Sensor (Q7YZ)

Armsteun in het midden vooraan met verlichte 
opbergruimte, USB-poort en 12V-stopcontact (Q275)

Elektrisch instelbare pedalen (Q021)

Handschoenenkastje met elektrische sluiting (Q845)

Winterpack voor Ghibli en GranLusso

Verwarmde stoelen vooraan (Q452)

Q7U4 – – – – €1 383

Verwarmde achterbank (Q368)

Elektrische zonneklep op de achterruit (Q4B2)

Verwarmde ruitensproeikoppen (Q110)

Verwarmd stuur in BEIGE nerfleer met houtinleg (Q6BM)  
(of Q6BP of Q5ZK met een verandering in de prijs) 

Winterpack voor GranSport

Verwarmde stoelen vooraan (Q452)

Q7U4 – – – – – – – – €1 688

Verwarmde achterbank (Q368)

Elektrische zonneklep op de achterruit (Q4B2)

Verwarmde ruitensproeikoppen (Q110)

Verwarmd stuur in BEIGE nerfleer met houtinleg (Q6BM)  
(of Q6BP of Q5ZK met een verandering in de prijs) 

Verwarmd sportstuur in nerfleer (Q6BQ)

Packs - De prijs van het pack hangt  
af van de opties voor elke versie

Code
MODIS

Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Business-pack

EU-navigatiesysteem (QRB4)

Q7CR – – – – – – – – €2 186Parkeersensoren voor- en achteraan met digitale weergave 
van de obstakels (Q508)

Business Plus-pack

EU-navigatiesysteem (QRB4)

Q7CS – – – – – – – – €2 542Parkeersensoren voor- en achteraan met digitale weergave 
van de obstakels (Q508)

Verwarmde stoelen vooraan (Q452)

Carbon-interieurpack (*)

Maserati Active Shifting: schakelpaletten in carbon op de 
stuurkolom (Q4WE)

Q90P – – – – – – – – €4 114
Deurstijlen in carbon (Q8SM)

Carbonafwerking (Q156)

Sportstuur met carboninleg (Q6BP) (of Q6BQ met een 
verandering in de prijs)

Bestuurdersassistentie-pack (*)

Adaptative Cruise Control met Stop&Go-functie / 
Beveiligingssysteem tegen botsen / Remassistentie / 
Automatische noodrem / Actieve detector voor onbedoeld 
verlaten van de rijstrook / Actieve assistentie om dode 
hoeken te detecteren (QNH3) Q90E €3 050
Dodehoek-alarmsysteem (QXAN)

Signalisatieherkenning (QSJB)

Rijhulp op de snelweg (QSJA)

Ghibli GhibliGranLusso GranLussoGranSport GranSport

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

NB:Q452 & QRB4 zijn standaard niet inbegrepen,  
deze moeten afzonderlijk besteld worden

NB: QRB4 is standaard niet inbegrepen, deze moet 
afzonderlijk besteld worden
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* Verwante optionele uitrusting | Opties

Q070 altijd gecombineerd met Q7QR

Q137 altijd gecombineerd met Q136

Q319 altijd gecombineerd met Q4MN (of Q68V of Q68W of Q7PK)

Q407 altijd gecombineerd met Q137 and Q136

Q452 altijd gecombineerd met Q136

Q4JF altijd gecombineerd met Q4B2 (of Q7U4)

Q559 altijd gecombineerd met Q136 en Q727 en Q452

Q5ZK altijd gecombineerd met Q452 en Q4MN (of Q68V of Q68W of Q7PK)

Q6BM altijd gecombineerd met Q452 en Q4MN (of Q68V of Q7PK)

Q6BP altijd gecombineerd met Q156

Q6BQ altijd gecombineerd met Q452 (of Q7CS of Q7U4) en Q136

Q727 altijd gecombineerd met Q136 en Q559 en Q452 (of Q7CS of Q7U4)

Q728 altijd gecombineerd met Q136 

Q7WU altijd gecombineerd met Q728 (of Q727)

Q7YZ altijd gecombineerd met Q7CR (of Q7CS of Q508)

QAWS altijd gecombineerd met Q4MN (of Q68V of Q68W of Q7PK of Q156)

QNH3 altijd gecombineerd met Q7CR (of Q7CS of Q508)

QSJA altijd gecombineerd met Q90E (of Q90F) en QSJB

QSJB altijd gecombineerd met Q90E (of Q90F) en QSJA

QXAN altijd gecombineerd met Q7CR (of Q7CS of Q508) en Q58J (of Q05C of Q05D)

Q05C altijd gecombineerd met Q136

Q05D altijd gecombineerd met Q021 and Q845

Q7U4 altijd gecombineerd met Q136

Q7CS altijd gecombineerd met Q136

Q90E altijd gecombineerd met Q7CR (of Q7CS of Q508) en Q58J (of Q05C of Q05D) 
en QSJB en QSJA

Q90F altijd gecombineerd met Q7CR (of Q7CS of Q508) en Q58J (of Q05C of Q05D) 
en QSJB en QSJA

Q90P altijd gecombineerd met Q6BP (of Q6BQ) en Q156

* Verwante optionele uitrusting | Opties

Q136 is niet compatibel met (en vice versa) QJTE

Q156 is niet compatibel met (en vice versa) Q4MN, Q68V, Q68W, QRF9, Q7PK

Q210 is niet compatibel met (en vice versa) Q241, Q58B, Q802, Q4H5

Q241 is niet compatibel met (en vice versa) Q58B, Q802, Q4H5

Q316 is niet compatibel met (en vice versa) QXAH

Q318 is niet compatibel met (en vice versa) Q319, Q320, Q5ZK, Q5ZL, Q6BM

Q319 is niet compatibel met (en vice versa) Q156, Q320, Q5ZK, Q5ZL, Q6BM, QRF9

Q320 is niet compatibel met (en vice versa) Q5ZK, Q5ZL, Q6BM

Q420 is niet compatibel met (en vice versa) Q432, Q4AY, Q4WQ, Q55E, Q7HP, Q5A6, 
Q5EQ

Q432 is niet compatibel met (en vice versa) Q4AY, Q4WQ, Q7HP, Q5A6, Q5EQ, Q55E

Q4AY is niet compatibel met (en vice versa) Q4WQ, Q7HP, Q5A6, Q5EQ, Q55E

Q4H5 is niet compatibel met (en vice versa) Q802

Q4JF is niet compatibel met (en vice versa) Q4YG

Q4MN is niet compatibel met (en vice versa) Q68V, Q68W, QRF9, Q7PK

Q4SU is niet compatibel met (en vice versa) Q4TB, Q4TA, Q58I, Q6AJ

Q4TA is niet compatibel met (en vice versa) Q4TB, Q58I, Q6AJ

Q4TB is niet compatibel met (en vice versa) Q58I, Q6AJ

Q4WQ is niet compatibel met (en vice versa) Q7HP, Q5A6, Q5EQ

Q5ER is niet compatibel met (en vice versa) Q4AY, Q420, Q432, Q7HP, Q5A6, Q5EQ, 
Q4WQ

Q52J is niet compatibel met (en vice versa) Q211, Q212, Q79A, Q7WU

Q7HP is niet compatibel met (en vice versa) Q5A6, Q5EQ

Q58B is niet compatibel met (en vice versa) Q802, Q4H5

Q58I is niet compatibel met (en vice versa) Q6AJ

Q5A6 is niet compatibel met (en vice versa) Q5EQ

Q5ZK is niet compatibel met (en vice versa) Q156, Q5ZL, Q6BM, QRF9

Q5ZL is niet compatibel met (en vice versa) Q156, Q6BM, QRF9

Q68V is niet compatibel met (en vice versa) Q68W, QRF9, Q7PK

Packs - De prijs van het pack hangt  
af van de opties voor elke versie

Code
MODIS

Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Diesel 350pk S S Q4 Incl. 21% btw

Bestuurdersassistentie Plus-pack (*)

Adaptative Cruise Control met Stop&Go-functie / 
Beveiligingssysteem tegen botsen / Remassistentie / 
Automatische noodrem / Actieve detector voor onbedoeld 
verlaten van de rijstrook / Actieve assistentie om dode 
hoeken te detecteren (QNH3)

Q90F €4 067360°-camerasysteem (QXAH)

Dodehoek-alarmsysteem (QXAN)

Signalisatieherkenning (QSJB)

Rijhulp op de snelweg (QSJA)

Nerissimo-pack

Nerissimo-pack (Q01K): 20'' lichtmetalen velgen Urano Dark 
Glossy Black Q9S6 / donkere full-LED-koplampen / zwarte 
ruitsierlijsten / zwarte grille / 'Black Chrome'-afwerking / 
zwarte uitlaten 

Q0TQ – – – – – – – – €6 050

Solid-lak (Nero) / weglating badge (GranSport)

Getinte ruiten (Q070)

Achterruiten van gelaagd glas met een sterke thermisch  
en akoestisch isolerende werking

Winter-pack (Q7U4)

Navigatiesysteem (QRB4)

Zwarte remklauwen (Q4SU)

Winter-pack (Q7U4)

Ghibli GranLusso GranSport

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

 Optie
– Niet beschikbaar
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* Verwante optionele uitrusting | Opties

Q68W is niet compatibel met (en vice versa) QRF9, Q7PK

Q6BM is niet compatibel met (en vice versa) QRF9, Q156

Q6BN is niet compatibel met (en vice versa) Q318, Q319, Q320, Q5ZL, Q5ZK, Q6BM, 
Q6BQ, Q6BP

Q6BP is niet compatibel met (en vice versa) Q318, Q319, Q320, Q5ZL, Q5ZK, Q6BM, 
Q6BQ, Q4MN, Q68V, Q68W, Q7PK, QRF9

Q6BQ is niet compatibel met (en vice versa) Q318, Q319, Q320, Q5ZL, Q5ZK, Q6BM

Q727 is niet compatibel met (en vice versa) Q211, Q212, Q728

Q728 is niet compatibel met (en vice versa) Q211, Q212, Q559

QAWS is niet compatibel met (en vice versa) QRF9

Q7CR is niet compatibel met (en vice versa) Q7CS

Q7CS is niet compatibel met (en vice versa) Q7U4, Q452, Q7CR

Q90E is niet compatibel met (en vice versa) Q90F

Q90F is niet compatibel met (en vice versa) Q90E

OPTIONELE UITRUSTING
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MASERATI
SERVICES

MASERATI MASTER RIJCURSUS

Dit aanbod is bestemd voor de deelnemers die 
in optimale veiligheidsomstandigheden al het 
potentieel van een Maserati willen ontdekken  
en hun rijvaardigheden willen verbeteren.  
De verschillende cursussen worden afgestemd 
op ieders behoeften. Alle cursussen worden 
gegeven op het circuit van Varano de Melegari 
nabij Parma. Aan het stuur van verschillende 
Maserati-modellen en op aanwijzen van 
professionele instructeurs (vroegere F1-, 
DTM-, rally- en Indy-piloten) worden sportieve 
rijoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd 
op basis van telemetrische gegevens. De 
exclusieve Maserati Master GT en Maserati 
High Performance rijcursussen bieden de 
meest veeleisende Maserati-eigenaars zelfs de 
mogelijkheid om hun rijkennis te perfectioneren 
en het voertuig in extreme omstandigheden met 
het volste vertrouwen te leren besturen. Voor 
de datums en bijkomende inlichtingen kunt u 
terecht bij de officiële partners van Maserati of 
op het Internet op www.maserati.be.

INTERNET EN DE CAR CONFIGURATOR

Wilt u de talloze mogelijkheden ontdekken om 
onze modellen te personaliseren? Raadpleeg 
dan op het Internet onze innovatieve en unieke 
'Car Configurator'. Om u bijvoorbeeld een 
authentieke weergave van uw configuratie 
van de Ghibli te tonen, kunt u het voertuig 
vanuit verschillende standpunten bekijken, in 
nachtmodus of via radiografie. Deze laatste 
weergave biedt een gedetailleerd overzicht van 
de technologie. Probeer het zelf maar uit op 
www.configurator.maserati.com.

U kunt er ook de andere modellen configureren. 
Veel interessante informatie over Maserati, over de 
verschillende voertuigen en over de diverse diensten 
is beschikbaar op het Internet op www.maserati.be.  
U vindt daar ook een overzicht van al onze 
partners.

MASERATI-COLLECTIE

De nieuwe officiële Maserati-collectie biedt de 
liefhebbers van Maserati de mogelijkheid om hun 
passie voor het merk met de drietand te tonen, 
zowel op privévlak als op professioneel vlak.
De collectie bestaat uit producten die veel 
gemeen hebben met een Maserati: Ze worden 
vervaardigd met veel liefde voor detail en een 
verzorgde afwerking. Elk stuk is het resultaat 
van een nauwgezette ontwikkeling en de 
continue verbetering van de hoge kwaliteit. De 
nieuwe collectie is beschikbaar bij alle officiële 
Maserati-partners en omvat een selectie van 
zowel exclusieve als sportieve kledij, evenals 
luxueuze lederwaren en andere unieke Maserati-
accessoires. U kunt de collectie ook gemakkelijk 
en comfortabel bestellen vanuit uw zetel, op 
www.maseratistore.com.

AUTOSPORT

Maserati en autosport zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Zo slaagde het merk er 
tijdens zijn rijke geschiedenis in om meer dan 
500 grote overwinningen te behalen op tal van 
wedstrijden van internationaal niveau. Tussen 
2005 en 2010 liet Maserati 20 overwinningen 
optekenen met de MC12 GT1 op de FIA GT-
wereldkampioenschappen. 

Alles werd in het werk gesteld om te garanderen dat de 
inhoud van deze publicatie correct en up-to-date is op het 
moment dat deze publicatie gedrukt wordt. In het kader van 
zijn beleid met het oog op de continue verbetering van zijn 
producten behoudt MASERATI zich het recht voor om op elk 
moment wijzigingen aan te brengen aan de specificaties en 
aan de beschreven en afgebeelde voertuigen en accessoires.
Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de 
MASERATI-concessiehouders.

Deze tarievenbrochure dient u enkel te beschouwen 
als contractueel document. Contacteer uw MASERATI 
Distributeur om de meest actuele informatie te verkrijgen. 
Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm 
ook en via welk middel ook, van deze publicatie of een 
deel ervan, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van MASERATI WEST EUROPE.

Tarieven en uitrusting per 01/07/2017. De verkoopprijzen 
van de voertuigen zijn all-in prijzen. Ze omvatten de forfaits 
voor transport en levering. De prijzen kunnen op eender 
welk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd 
worden.

INDIVIDUELE TESTEN

Na het intensieve en grondige testprogramma in 
de fabriek, wordt elke nieuwe Maserati ook getest 
op de weg. Zo leggen professionele piloten van 
Maserati met elk voertuig een veeleisend parcours 
van ongeveer 50 kilometer af over het wegennet.

Het voertuig wordt pas geleverd aan potentiële 
klanten als het met succes deze strenge test op  
de weg doorstaat.

3 JAAR GARANTIE ZONDER KILOMETERBEPERKING

Alle voertuigen van Maserati worden geleverd 
met 3 jaar garantie zonder kilometerbeperking en 
met 3 jaar Maserati-bijstand. Deze dienst omvat 
bijstand in geval van een schadegeval op de weg 
en geldt in heel Europa*.

*  Landen waar deze dienst beschikbaar is: Andorra, België, 

Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 

Groot-Brittannië, Italië (inclusief San-Marino en het 

Vaticaan), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 

Zweden, Zwitserland, Slovenië, Spanje, Tsjechische 

Republiek, Turkije en Hongarije.

FINANCIERINGSDIENST EN VERZEKERINGEN

Een Maserati kopen en verzekeren was nooit 
eerder zo eenvoudig als vandaag. Zo wordt 
bij elke concessiehouder een volledig gamma 
autofinancierings- en verzekeringsdiensten 
aangeboden, doelgericht afgestemd op de 
vereisten en de behoeften van elke klant.

MASERATI CERTIFIED PRE-OWNED

Maserati Certified Pre-Owned is het exclusieve 
garantieprogramma voor de beste tweedehands 
voertuigen van het merk met de drietand.  
De garantie heeft een geldigheidsduur van  
12 of 24 maanden zonder kilometerbeperking.

Om te kunnen genieten van dezelfde prestaties 
als die van de nieuwe voertuigen, moeten 
de tweedehandse voertuigen van Maserati 
120 strenge controles doorstaan. Het op deze 
manier gecertificeerde voertuig voldoet aan de 
hoogste normen en komt zelfs tegemoet aan de 
behoeften van klanten die perfectie eisen tot in de 
kleinste details. Zo kunt u genieten van plezier en 
eindeloze emotie als u uw eigen Maserati bestuurt. 
Het Certified Pre-Owned-programma van Maserati 
biedt voor de volgende modellen garantie op 
de tweedehandse voertuigen: GranCabrio, 
GranTurismo, Quattroporte.

Het programma omvat voortaan ook Maserati 
Limited Certified Pre-Owned.
Dit maakt een garantie-uitbreiding met 12 of 24 
extra maanden mogelijk (6e en 7e jaar), maar dekt 
evenwel enkel de aandrijflijn van het voertuig.  
Het Maserati Limited Certified Pre-Owned-
programma geldt enkel voor de GranCabrio, 
GranTurismo en Quattroporte (met uitzondering 
van de modellen met 'DuoSelect'-versnellingsbak).
Voor de twee programma's moeten alle voertuigen 
ten hoogste 5 jaar oud zijn en minder dan 
100 000km op de teller hebben.

FABRIEKSBEZOEK EN PROEFRIT

De liefhebbers van het merk kunnen een bezoek 
brengen aan de fabriek in Modena. Dit kan 
gecombineerd worden met een bezoek aan 
het unieke Panini-museum. Dit is een ideale 
gelegenheid om tal van zeldzame modellen van 
Maserati te bewonderen. Het zijn de erkende 
Maserati-concessiehouders die deze bezoeken 
toestaan en organiseren.

BIJEENKOMSTEN VAN KLANTEN

De eigenaars van een Maserati worden regelmatig 
uitgenodigd op speciale evenementen over de hele 
wereld.


