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FAQ 
Odpowiedzi na często zadawane pytania

1. Co zyskam, rezerwując Porsche Taycan?
Dokonując rezerwacji znajdzie się Pani/Pan w gronie osób, które 
jako pierwsze będą mogły dokonać zamówienia na rynku polskim 
nowego Porsche Taycan w  momencie uruchomienia zamówień 
i tym samym cieszyć się przyjemnością z  jazdy w pełni elektrycz-
nym samochodem marki Porsche.

2. Jaka jest różnica między samochodem koncepcyjnym 
Porsche Mission E, a modelem seryjnym Porsche 
Taycan?

Porsche Mission E to koncepcyjny samochód studyjny. Wszystkie 
informacje, których możemy aktualnie udzielić, dotyczą właśnie 
tego modelu i mogą różnic się od tych dotyczących docelowego 
modelu seryjnego Porsche Taycan, który w sprzedaży pojawi się pod 
koniec 2019 roku.

3. Kiedy otrzymam specyfikację Porsche Taycan?
Przez cały 2018/2019 rok będą podawane kolejne nowe informa-
cje na temat Porsche Taycan. Osoby, które dokonają rezerwacji mo-
delu będą otrzymywać wszystkie informacje o tym nowym modelu, 
jako pierwsze, w specjalnym newsletterze.

4. W jaki sposób można zarezerwować Porsche Taycan?
Porsche Taycan może Pani/Pan zarezerwować online na  stronie 
www.porsche.pl/taycan. W  ramach rezerwacji należy dokonać 
wpłaty kaucji w wysokości 10000 zł. Gdy tylko płatność wpłynie, 
otrzyma Pani/Pan potwierdzenie mailem.

5. Ile sztuk samochodów Porsche Taycan mogę 
zarezerwować?

Może Pani/Pan zarezerwować jeden samochód Porsche Taycan.

6. Czy moja rezerwacja zmieni się automatycznie w umowę 
kupna?

Pani/Pana rezerwacja nie zmieni się automatycznie w umowę kup-
na. Nie stanowi też umowy przedwstępnej sprzedaży pojazdu, ani 
złożenia na niego zamówienia.

7. Czy mogę przenieść rezerwację Porsche Taycan na inny 
model Porsche?

Nie, rezerwacja jest ważna tylko na model Porsche Taycan.

8. Czy mogę przenieść moją rezerwację na inną osobę?
Pani/Pana rezerwacja jest osobista i bez uprzedniej pisemnej zgody 
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. nie może zostać przeniesiona 
na osobę trzecią. Rezerwacja nie podlega także dziedziczeniu.

9. Czy mogę anulować moją rezerwację?
Tak długo, jak nie złoży Pani/Pan zamówienia na nowy model Por-
sche Taycan, może Pani/Pan w każdej chwili odwołać swoją rezer-
wację. W takim przypadku w ciągu 14 dni otrzyma Pani/Pan pełny 
zwrot wpłaconej kaucji. W celu wycofania rezerwacji należy przesłać 
w formie pisemnej jednoznacznie brzmiące oświadczenie o wyco-
faniu rezerwacji (np. pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres Vol-
kswagen Group Polska Sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, 
adres e-mail: rezygnacja@porsche.pl lub może też Pani/Pan skorzy-
stać z formularza, do którego link załączony jest tutaj. 

10. Kiedy będę mogła/mógł skonfigurować moje Porsche 
Taycan, zamówić i podpisać umowę kupna?

Gdy tylko będzie znana data uruchomienia możliwości dokonywa-
nia zamówień na rynku polskim poinformujemy Panią/Pana o tym 
fakcie i zaprosimy do skonfigurowania oraz zamówienia do produkcji 
Pani/Pana nowego Porsche Taycan.

11. Jaka będzie cena seryjnego modelu Porsche Taycan?
Cena Porsche Taycan będzie znana dopiero w momencie rozpoczę-
cia przyjmowania zamówień. Na ten moment ogłoszenie cennika 
i możliwości zamawiania tego modelu planowane jest na wrzesień 
2019 roku.

12. Kiedy zostanie dostarczone moje Porsche Taycan?
Zakładamy, że dostawy uprzednio zamówionych samochodów roz-
poczną się w pierwszych miesiącach 2020 roku. Na ostateczny ter-
min dostawy zamówionego samochodu będzie mieć wpływ termin 
złożenia zamówienia samochodu przez Panią/Pana u Dealera w Por-
sche Centrum. Ponadto termin ten może zależeć od indywidualnej 
konfiguracji samochodu oraz wybranego wyposażenia dodatkowego. 
Zastrzegamy, że przed realizacją produkcji samochodu zamówione-
go przez Panią/Pana pewna ograniczona liczba pojazdów może zo-
stać dostarczona do sieci dealerskiej Porsche.

13. Co się stanie z kaucją, jeżeli zamówię ostatecznie Por-
sche Taycan w Porsche Centrum?

Po złożeniu zamówienia u  Dealera zwrócimy Pani/Panu kaucję 
w ciągu 14 dni. Przy zwrocie zastosowany zostanie ten sam środek 
płatności, jaki był wykorzystany przy wpłacie kaucji. Nie ma moż-
liwości zaliczenia kaucji w poczet zapłaty za samochód podczas 
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zakupu. Zwracamy też uwagę, że kaucja nie jest lokowana na pod-
stawie umowy powierniczej, ani nie jest oddzielnie odkładana, jako 
depozyt lub u podmiotu trzeciego i nie jest oprocentowana.

14. Zarezerwowałam/zarezerwowałem Porsche Taycan 
i nie otrzymałam/otrzymałem potwierdzenia rezerwacji. 
W ciągu, jakiego czasu powinno nadejść potwierdzenie?

Potwierdzenie rezerwacji powinno nadejść mailem w ciągu 2 dni 
roboczych. Po tym terminie może Pani/Pan upomnieć się o nie pod 
adresem rezerwacja@porsche.pl

15. Jakich jeszcze informacji mogą mi Państwo udzielić 
na temat Porsche Taycan?

Po dokonaniu rezerwacji i wyrażeniu zgody będzie Pani/Pan otrzy-
mywać w  najbliższych miesiącach informacje o  Porsche Taycan 
w specjalnym newsletterze. Nadchodzące miesiące będą emocjo-
nujące - z pewnością nic nie ujdzie Pani/Pana uwagi!

16. Co zrobią Państwo z moimi danymi osobowymi?
Będziemy przechowywać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe 
zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Volkswagen Group 
Polska. Informacje o polityce ochrony danych osobowych są dostęp-
ne na stronie www.porsche.pl

17. Czy można zamówić Porsche Mission E Cross Tourismo?
Nie można, jest to tylko model koncepcyjny, który nie jest jeszcze 
seryjnie produkowany.
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