
Pasja: jeszcze silniejsza 
Z nowym wyglądem i ofertą nowych usług na drogę
po rekordowy poziom endorfin
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Od pewnego czasu Porsche to coś więcej niż tylko drogi i tory wyścigowe. 
To również moda, akcesoria turystyczne i aplikacje. Porsche World 
towarzyszy miłośnikom samochodów sportowych zarówno w cyfrowych, 
jak i analogowych dziedzinach życia. Sprawia, że Twój puls znacznie 
przyspiesza, a poziom endorfin wyraźnie wzrasta nawet wtedy, gdy nie 
wciskasz pedału gazu. W niniejszym wydaniu magazynu SELECT 
zapraszamy w szybką podróż po niezmierzonych obszarach  
wszechświata Porsche.

Przede wszystkim wraz z Kolekcją Urban Explorer granicę pomiędzy 
funkcjonalnymi ubiorami podróżnymi a efektowną modą wielkomiejską 
pozostawiamy daleko za sobą. W artykule o nowym Porsche Cayenne 
Coupé przyglądamy się najnowszemu wcieleniu pojazdu marki Porsche  
z segmentu SUV-ów. W chwilę później jesteśmy już na torze wyścigowym 
z nową Kolekcją 718 Cayman GT4 Clubsport, gdzie erupcja mocy z silnika 
umieszczonego centralnie zapewnia nam dodatkową porcję endorfin. 
Słynny baseballista C.J. Wilson szczęśliwie miał już szansę pojeździć tym 
samochodem, a teraz w specjalnym wywiadzie wyjaśnia nam, co sprawia, 
że od GT4 można się naprawdę uzależnić.

W kolejnych artykułach wprowadzamy Was w aplikację Porsche 360+, 
która może stać się osobistym asystentem – doradcą w dziedzinie stylu 
życia. W towarzystwie Porsche Digital zwiedzamy najważniejsze miejsca 
światowej sceny start-upów i ponownie spotykamy się z modelem 
koncepcyjnym Mission E – tym razem na dużym ekranie. A zatem w drogę! 
Życzymy przyjemnej lektury.

Zespół Redakcyjny SELECT

Rozgrzewka już za nami

Edytorial 
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Modele nowego Porsche Cayenne Coupé dowodzą, że bezkompromisowy charakter sportowy nie wyklucza 
daleko idącego komfortu. Gdy spoglądasz na kultową „911 flyline” w profilu ich nadwozia, ogarnia Cię 
pragnienie, by nie tracąc czasu, zanurzyć się w nową przygodę. O stosowny strój podróżny nie musisz się 
martwić – z pomocą przyjdzie Kolekcja Urban Explorer z oferty Porsche Driver’s Selection. Więcej o nowym 
Porsche Cayenne Coupé i tej pełnej optymizmu, inteligentnej kolekcji dowiesz się na str. 6 i na kolejnych 
stronach. 

Kolejna przygoda już czeka 

Porsche Cayenne Coupé – zużycie paliwa [w l/100 km]: 
w cyklu miejskim: 11,7–11,6 · w cyklu pozamiejskim: 8,0–7,9 · w cyklu łączonym: 9,4–9,3; emisje CO2 w cyklu łączonym: 215–212 g/km 
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Motorem naszych nieustannych starań są nasze własne wymagania.  

Stale jesteśmy w ruchu, a każdy osiągnięty cel okazuje się zaledwie etapem  

na drodze do następnego wyzwania. Kolekcję Urban Explorer stworzyliśmy  

w konkretnym celu – by dotrzymać kroku naszej ambicji. Kolekcja ta wspiera 

wszystkich, którzy wykuwają przyszłość – poprzez funkcjonalne detale oraz 

modny wygląd, który zapewnia pewność siebie i spokój o własny wizerunek nawet 

po intensywnym dniu spędzonym w podróży. Elastyczność, ambicja i gotowość 

do realizowania własnych wizji prowadzą wprost ku przyszłości – bez względu 

na to, w jakie miejsca zaprowadzi Cię Twoja kolejna podróż.

Urban Explorers: 
ofensywa osiągów 

w świecie mody 



Okulary przeciwsłoneczne P´8478 B.  W 1978 r. 
w ofercie Porsche Design pojawiły się pierwsze 
okulary wyposażone w mechanizm wymiennych 
soczewek – model P´8478, który został sprzedany 
w łącznej sumie ponad 6 mln sztuk. Obecnie 
Porsche Driver’s Selection oferuje wierną replikę 
tego modelu, wykonaną z materiałów klasy  
high-tech. To ekskluzywny produkt Porsche 
Design, który w zestawie zawiera dodatkową  
parę wymiennych soczewek. Oprawki tytanowe. 
Soczewki z poliwęglanu z ochroną UV 100 proc. 
Oprawki: tytan. Soczewki: w kolorze jasnoszarym 
ze srebrnym połyskiem lustrzanym. Dodatkowe 
soczewki w kolorze zielonym.
WAP 078 478 0J B69 NOWOŚĆ. Bluza dresowa 
męska – Urban Explorer. Bluza dresowa z kapturem  
i partiami perforowanymi dla optymalnej wentylacji. 
Rękawy raglanowe. Kieszenie boczne zapinane  
na suwak. Kieszeń na piersi z logo „PORSCHE”.  
68 proc. poliestru, 25 proc. wiskozy, 7 proc. elastanu. 
W kolorach szary melanż/czarny. Detale w kolorze 
czerwonym. WAP 212 00S-3XL 0L UEX NOWOŚĆ. 
Spodnie dresowe męskie – Urban Explorer.  
Szczegółowe informacje o produkcie na str. 8. 
WAP 211 00S-3XL 0L UEX NOWOŚĆ. Torba 
podróżna i plecak 2 w 1 – Urban Explorer. 
Szczegółowe informacje o produkcie na str. 17. 
WAP 035 201 0L UEX  NOWOŚĆ. Parka unisex 
– Urban Explorer. Szczegółowe informacje  
o produkcie na str. 8. WAP 214 0XS-3XL 0L UEX   
NOWOŚĆ. Koszulka polo damska – Urban 
Explorer. Szczegółowe informacje o produkcie 
na str. 13. WAP 204 0XS-XXL 0L UEX NOWOŚĆ. 
Spodnie dresowe damskie – Urban Explorer. 
Szczegółowe informacje o produkcie na str. 13. 
WAP 210 0XS-XXL 0L UEX 
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Do końca dnia jeszcze daleko, a możliwości się  

nie kończą. Parka Urban Explorer to idealny 

towarzysz wyprawy do kolejnego miasta. 

Niestraszny jej wiatr czy deszcz. Bo kto wie,  

co przyniesie nowa podróż? Właściwie skąd 

mielibyśmy to wiedzieć? Najważniejsze to być 

dobrze przygotowanym.  

Po lewej:  NOWOŚĆ. Parka unisex – Urban Explorer.
Parka z chowanym kapturem i dwiema kieszeniami 
bocznymi zapinanymi na suwak i zatrzaski. 
Funkcjonalny projekt obejmuje kieszeń na piersi 
zapinaną na suwak oraz drugą kieszeń również  
na piersi, ale ukrytą, z dyskretnym suwakiem 
dostępnym także od wewnątrz. 100 proc. poliestru. 
W kolorze khaki. Detale w kolorze czerwonym. 
WAP 214 0XS-3XL 0L UEX NOWOŚĆ. Bezrękawnik 
pikowany męski – Urban Explorer. Szczegółowe 
informacje o produkcie na str. 13.  
WAP 207 00S-3XL 0L UEX Okulary przeciwsłoneczne 
P´8478 B. Szczegółowe informacje o produkcie  
na str. 7. WAP 078 478 0J B69 
Po prawej: NOWOŚĆ. T-shirt męski – Urban Explorer.   
T-shirt z krótkimi rękawami i kolistym dekoltem,  
z kieszonką na piersi naszytą na kieszeń zapinaną  
na suwak. 95 proc. bawełny, 5 proc. elastanu.  
W kolorze khaki. WAP 202 00S-3XL 0L UEX 
NOWOŚĆ. Spodnie dresowe męskie – Urban Explorer.  
Wygodne spodnie dresowe z funkcjonalnymi detalami, 

takimi jak zaakcentowane zaszewki i perforowane wstawki z tyłu kolan dla optymalnej wentylacji. Z dwiema 
kieszeniami biodrowymi, kieszenią tylną zapinaną na suwak i dodatkową, ukrytą i zapinaną na suwak kieszonką na 
rzeczy wartościowe. W talii szlufki na pasek oraz zapięcie na guzik i suwak. Z logo „PORSCHE” na lewej kieszeni 
biodrowej. 68 proc. poliestru, 25 proc. wiskozy, 7 proc. elastanu. W kolorze czarnym. WAP 211 00S-3XL 0L UEX 
NOWOŚĆ. Plecak – Urban Explorer. Szczegółowe informacje o produkcie na str. 19. WAP 035 200 0L UEX 
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Tuż przed odlotem. W torbie podróżnej: wielkie cele i pragnienie, by każdą sposobność 

wykorzystać w stu procentach. Jak przystało na wielkomiejskich odkrywców, jesteśmy 

 na to w pełni przygotowani. 

Nawet wtedy, gdy nie trzymamy w dłoniach kierownicy. A więc prosimy zapiąć pasy i ustawić 

oparcia foteli w pozycji pionowej. Rozpoczynamy kołowanie na start. 

NOWOŚĆ. Bluza dresowa damska – Urban Explorer. Bluza 
dresowa z funkcjonalnymi detalami – dwiema kieszeniami 
bocznymi zapinanymi na suwak i podniesionymi szwami bocznymi. 
Partie pod ramionami perforowane dla optymalnej wentylacji, 
zapinane na suwak. Logo „PORSCHE” na piersi. 68 proc. 
poliestru, 25 proc. wiskozy, 7 proc. elastanu. W kolorze szary 
melanż/czarny. WAP 213 0XS-XXL 0L UEX 
Etui na laptopa.  Nadaje się do urządzeń o przekątnej ekranu  
do 13 cali. Wykonane z wysokiej jakości skóry. Z wytłoczonym 
Godłem Porsche. W kolorze czarnym. WAP 030 010 0K 
Portfel wielofunkcyjny. Wykonany z wysokiej jakości skóry,  
z wytłoczonym Godłem Porsche. Idealny na dokumenty podróżne, 
karty kredytowe i przybory piśmienne albo jako folder  
na dokumenty samochodowe. Wymiary: ok. 23 × 14 × 2,5 cm.  
W kolorze czarnym. WAP 030 035 0K 
Okulary przeciwsłoneczne P´8508 C. Styl retro, interpretacja 
nowoczesna. Okulary pilotki z oferty Porsche Design dostępne 
są także poprzez Porsche Driver’s Selection. Z bardzo 
elastycznymi zausznikami. Oprawki ze stali nierdzewnej. 
Soczewki z poliwęglanu z ochroną UV 100 proc. Oprawki: pallad. 
Soczewki: w kolorze oliwkowym, ze srebrnym połyskiem 
lustrzanym. WAP 078 508 0J C62 

Pełna koncentracja  
na następnym 
celu podróży 
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Odlot bez opóźnień. Podróż z bagażem podręcznym. Lot trwa długo, ale my jesteśmy odpowiednio 

wyposażeni. Przemyślny detal: lekko pikowany bezrękawnik chroni przed zimnym nawiewem klimatyzacji 

w samolocie, a w razie potrzeby można go z łatwością zwinąć do formy przypominającej poduszkę  

i wygodnie spakować. 

Po lewej: NOWOŚĆ. Bezrękawnik pikowany męski – Urban 
Explorer.  Lekko pikowany bezrękawnik z cienką wyściółką, 
zapinany na zatrzaski, z dwiema kieszeniami bocznymi  
i dekoltem w klin. Idealny na podróż: można go złożyć  
do postaci przypominającej poduszkę. Logo „PORSCHE” 
na piersi. Materiał zewnętrzny: 71 proc. nylonu, 29 proc. 
poliestru. Podszewka: 100 proc. nylonu. Wyściółka: 100 proc. 
poliestru. W kolorze szarym. Detale w kolorze czerwonym. 
WAP 207 00S-3XL 0L UEX NOWOŚĆ. T-shirt męski – Urban 
Explorer. Szczegółowe informacje o produkcie na str. 8. WAP 202 
00S-3XL 0L UEX NOWOŚĆ. Pasek unisex – Urban Explorer. 
Pasek o swobodnej regulacji. Zdejmowana klamra z wytłoczonym 
logo „PORSCHE”. Dostępny w rozmiarach: S [80 cm], M [95 cm], 
L [110 cm] i XL [125 cm]. Pasek: 100 proc. poliestru.  
Klamra: 96 proc. cynku, 4 proc. aluminium. W kolorze czarnym.  
WAP 200 00S-0XL 0L UEX NOWOŚĆ. Torba podróżna i plecak 
2 w 1 – Urban Explorer. Szczegółowe informacje o produkcie 
WAP 035 201 0L UEX NOWOŚĆ. Spodnie dresowe damskie – 
Urban Explorer. Wygodne spodnie dresowe ze ściągaczem, 
zakładkami i funkcjonalnymi detalami, takimi jak perforowane 

wstawki z tyłu kolan dla optymalnej wentylacji. Z dwiema kieszeniami biodrowymi, kieszenią tylną zapinaną na suwak i dodatkową, 
ukrytą, zapinaną na suwak kieszonką na rzeczy wartościowe. Z logo „PORSCHE” na lewej kieszeni biodrowej. 68 proc. poliestru,  
25 proc. wiskozy, 7 proc. elastanu. W kolorze szary melanż. WAP 210 0XS-XXL 0L UEX  Po prawej: NOWOŚĆ. Koszulka polo damska – 
Urban Explorer. Koszulka polo z krótkimi rękawami, dekoltem w klin, kołnierzykiem koszulowym i ukrytą kieszonką boczną. Z logo 
„PORSCHE” wytłoczonym wysoko na lewym ramieniu. 95 proc. bawełny, 5 proc. elastanu. W kolorze khaki. WAP 204 0XS-XXL 0L UEX 
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Nieznane ulice, 
nowe kontakty –

sieć pełna możliwości 
Tuż po przyjeździe czujemy puls nieznanej metropolii. Nasza wewnętrzna nawigacja 

podpowiada nam kierunek marszu: naprzód. Przed nami rozciąga się rozległa sieć przepełniona 

nowymi możliwościami – a plan dnia jest pełen zajęć.   

Najważniejsze, by nad wszystkim skutecznie zapanować: zadbać o odpowiednie 

przygotowanie i wygląd świadczący o zaufaniu do siebie. Gotowi, naprzód! 
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Dobrze, jeśli nie da się po nas poznać, jak daleką podróż mamy 

za sobą. Gdy nie zdradza tego nawet nasz ubiór. Częściowo 

odpowiadają za to inteligentne detale strojów z Kolekcji Urban 

Explorer, m.in. partie perforowane dla komfortowego  

przewietrzania ciała. Ale teraz pora na przerwę. Szybko wypakuj 

to, co najważniejsze, i kilkoma prostymi ruchami zmień swoją 

torbę podróżną w plecak. Wszystko idzie zgodnie z planem, 

spokojnie. Bez śladu stresu. 



1716

NOWOŚĆ. Parka unisex – Urban Explorer. 
Szczegółowe informacje o produkcie  
na str. 8. WAP 214 0XS-3XL 0L UEX  
NOWOŚĆ. Koszulka polo damska – Urban 
Explorer. Szczegółowe informacje  

o produkcie na str. 13. WAP 204 0XS-XXL 0L UEX NOWOŚĆ. Spodnie dresowe damskie – Urban Explorer. 
Szczegółowe informacje o produkcie na str. 13. WAP 210 0XS-XXL 0L UEX NOWOŚĆ. Torba podróżna  
i plecak 2 w 1 – Urban Explorer. Przemyślany, funkcjonalny projekt sprawia, że możesz użyć tej torby 
również jako plecaka. Została wykonana z trwałej, wodoodpornej tkaniny. Ma specjalną, szczelną komorę 
na mokre ubrania i oddzielną kieszeń na laptopa. 100 proc. poliestru. W kolorze antracytowym z detalami 
w kolorach czarnym i czerwonym. WAP 035 201 0L UEX
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„Jedno albo drugie” – 
to wybór nie dla nas 

Doskonale przygotowany i dość elastyczny, by w razie 

konieczności szybko zmienić perspektywę. Z zaufaniem 

do siebie w kwestiach komfortu, za to bez kompromisu, 

gdy chodzi o styl. Bo jeżeli chcemy osiągnąć wszystko, 

nie godzimy się na kompromisy. Teraz potrzebujemy 

głównie dobrych pomysłów. Wszystko inne zmieści się 

do plecaka. 
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NOWOŚĆ. Plecak – Urban Explorer. Plecak ze zwijaną klapą wykonany z trwałego, 
wodoodpornego materiału. Z kieszenią na laptopa, ukrytą kieszenią tylną i obszerną 
komorą główną. W kolorze antracytowym z detalami w kolorach czarnym i czerwonym. 
100 proc. poliestru. WAP 035 200 0L UEX 
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Porsche „911 flyline” nie jest formą łatwą do zaprojektowania. Aby ją stworzyć, 

potrzebny jest długi trening – niezliczone sprinty, wysiłek fizyczny, 

determinacja. Nie jednorazowo, lecz przez wiele lat. Aż do wyczerpania sił,  

by wtedy gdy już niemal upadamy, powstać i dalej iść przed siebie. Podobnie 

jak z ćwiczeniem mięśni. Nowe Porsche Cayenne Coupé w pełni udowadnia,  

jak bardzo opłacalna jest ta ciężka praca. Już styl nadwozia modeli Cayenne 

Coupé sprawia, że widząc je, pragniesz więcej. Linia „911 flyline”, inspirowana 

kultowym Porsche 911, przebiega konsekwentnie od reflektorów przez 

owiewany strugami powietrza spojler dachowy aż po gładko wtopiony pas 

tylnych świateł. Modele te mają dodatkowy akcent w postaci dynamicznych 

detali – np. adaptacyjny tylny spojler. Charakter wizualny nadają im szerokie 

nadwozie i muskularne ramiona. Panoramiczny stały dach szklany też wysyła 

wyraźny komunikat – w końcu rozciąga się na całą długość wnętrza. Dzięki 

niemu samochód zyskuje lekki, nowoczesny wygląd, a jego kabinę wypełnia 

światło. W razie potrzeby szklany dach można zasłonić wewnętrzną roletą. 

Stworzone 
 z osiągów

Nowe Porsche Cayenne Coupé
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Formy nie wypracujesz, 
siedząc bezczynnie 

W nowym Porsche Cayenne Coupé 
bezkompromisowy styl spotyka się 
z konsekwentnymi osiągami, jakich oczekujesz  
po tym samochodzie. W imię maksymalnych 
możliwości wszystko w Porsche Cayenne Coupé 
zostało zrewidowane, zreinterpretowane  
i skoordynowane do perfekcji. Efekt tych starań 
dowodzi, że nawet trening z ciężarami wymaga 

pracy całego zespołu. Silnik i podwozie działają jak spójna całość. 
Aerodynamika i wygląd zewnętrzny funkcjonują w pełnej symbiozie, tworząc 
samochód sportowy, który jest gotów w każdej chwili uzyskać maksymalne 
osiągi. Każdy detal w modelach Coupé zaprojektowano według wspólnej 
koncepcji: szlifowania form poprzez osiągi. Modele Porsche Cayenne Coupé 

Forma, która zdążyła już stać się symbolem marki: charakterystyczna  

„911 flyline” – od wielu, wielu lat nierozerwalnie związana z hasłem 

„Porsche”. W ciągu dziesięcioleci bywała rozciągana, unoszona, obniżana, 

ale w samej swej istocie nigdy się nie zmieniła. To kształt, który wygrywał 

wyścigi i podbijał serca. Teraz zaś nadaje wizualny charakter już nie 

tylko modelom Porsche Cayenne, lecz także nowym Cayenne Coupé. 
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Formy nie wypracujesz, 
siedząc bezczynnie 

cechuje na przykład aktywna aerodynamika. Tylny spojler adaptacyjny, 
otwierany aż do wysokości 160 mm, wytwarza siłę docisku tylnej osi 
przydatną w każdej sytuacji. Aktywne klapy w przednich wlotach powietrza 
wspomagają wydajne nagrzewanie silnika. Ale o tym, ile siły ma prezentować 
Coupé podczas jazdy, ostatecznie decyduje kierowca. Służy mu do tego 
zmodyfikowana ośmiobiegowa skrzynia Tiptronic S – nieustanny sprzymierzeniec 
kierowcy, zdolny dopasowywać się do jego indywidualnego stylu jazdy. 
Jeszcze bardziej sportowy styl prowadzenia jest umożliwiony za sprawą luźnego 
zestopniowania przełożeń, co przy okazji sprzyja oszczędności paliwa i poprawie 
komfortu podróżowania.

Mieć wszystko pod kontrolą – to naprawdę ważne, zwłaszcza w trakcie 
intensywnego treningu i podczas jazdy z dużymi prędkościami. Dlatego 

modele Porsche Cayenne Coupé są wyposażone w napęd na cztery koła  
i systemy 4D Chassis Control oraz PASM (Porsche Active Suspension 
Management). Dodatkowe systemy kontroli pracy podwozia dbają o uzyskanie 
jeszcze wyższego stopnia komfortu i lepszych osiągów. A skoro mowa o komforcie: 
wnętrza modeli nowego Porsche Cayenne Coupé też robią ogromne wrażenie. 
Przesądzają o tym wysokiej jakości materiały, w tym skóra klubowa, jak również 
luksusowe poczucie przestronności. Twórcy projektu kokpitu pozostają 
konsekwentnie skupieni na kierowcy, zgodnie z koncepcją Porsche Advanced 
Cockpit – mamy więc: umieszczony pośrodku ekran dotykowy o przekątnej 
12,3 cala, ergonomiczną i wielofunkcyjną kierownicę sportową i dostęp do 
usług Porsche Connect. Wszystko to z myślą o jednym – by kierowca mógł  
w pełni skoncentrować swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu. I nie musiał 
myśleć o niczym innym, chyba że o następnym treningu. 
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Dla entuzjastów mody Mediolan zawsze był miastem, w którym po prostu należy 
być. Teraz włoską stolicę mody wzbogaca jeszcze jedna atrakcja. W samym 
środku tzw. dzielnicy modowej swoje drzwi otwarło coś naprawdę wyjątkowego 
– „Porsche Studio”. To pierwszy salon, w którym oprócz samochodów Porsche 

prezentowana jest też pełna kolekcja Porsche Design – wszystko pod jednym dachem  
i w ekskluzywnej atmosferze.

W historycznym centrum miasta, przy Via della Spiga – w bezpośrednim sąsiedztwie 
najsłynniejszych butików odzieżowych – może się zdarzyć, że to nic innego jak tylko 
Porsche nagle przyciągnie spojrzenie przechodnia. Ale nie to Porsche, które ktoś 
zaparkował przy krawężniku, lecz to, które widać po drugiej stronie witryny, będące 
częścią ekspozycji. I z pewnością nie będzie to przypadek, a raczej część nowej, 
opracowanej przez Porsche, ekscytującej koncepcji salonu nazwanej „Porsche Studio”. 
Tutaj pod jednym dachem, w ramach jednego salonu spotykają się fascynujące samochody 
sportowe i ekskluzywne produkty lifestyle’owe. W centrum Mediolanu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie domów mody należących do największych marek w branży natrafiamy  
na pierwszy salon, w którym prezentacja samochodów Porsche wraz z pełną kolekcją 
Porsche Design zaprasza wielbicieli doskonałego stylu z całego świata do wspólnej 
podróży w poszukiwaniu nowych odkryć i niezwykłych przygód. 

Nieczęsto nadarza się okazja do tego, by jednym spojrzeniem objąć tak wiele z historii  
i bogactwa świata Porsche i Porsche Design. Salon to ponad 400 metrów kwadratowych 
powierzchni, na której goście odkrywają efekty intrygującego połączenia techniki z modą, 
a dotykanie eksponatów jest w pełni dozwolone.

Wrażeń, spostrzeżeń, doświadczeń z pewnością nie zabraknie. W tle eksponowanego  
na wystawie samochodu znajduje się tzw. ścianka tradycji, która oferuje wirtualny 
przegląd siedemdziesięciu lat ewolucji samochodów sportowych Porsche. Trudno  
o lepszy sposób, by doświadczyć tego wszystkiego, co niesie ze sobą marka Porsche.  
To również idealna zachęta do tego, by odbyć jazdę testową lub nawet zamówić własny 

PORSCHE NA „FASHION MILE”
MEDIOLAN DLA MIŁOŚNIKÓW STYLU I KONESERÓW 
SAMOCHODÓW SPORTOWYCH 
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wymarzony samochód sportowy. Całkiem 
nieprzypadkowo można tutaj w pełni 
skonfigurować pojazd zgodnie z własnymi 
życzeniami. Jeżeli klient jest zdecydowany  
i chce nabyć dany model Porsche, takie pragnienie 
może zostać spełnione od razu, na miejscu.  
To z pewnością będą luksusowe zakupy  
w wyjątkowym stylu. Ciekawie spędzić tu czas 
mogą także ci, którzy wprawdzie doceniają  
styl Porsche, lecz – co charakterystyczne dla 
Mediolanu – jeszcze bardziej interesują się 
bogactwem i różnorodnością świata mody.  
Na pewno znajdą tu coś dla siebie, mając przed 
oczami pełną kolekcję Porsche Design. A zatem 
kolejne zakupy? Czemu by nie?

 Bo niewyczerpana różnorodność cechuje nie 
tylko mediolańską metropolię – jest ona 
również obecna w tym specyficznym salonie. 
Co więcej, jest utrzymana w stylu Porsche,  
a więc nie została stworzona do tego, by trwać 
w bezruchu. Salon zmienia swoje oblicze często 
i regularnie, a jego goście za każdym razem 
znajdą w nim coś ciekawego. Kolejne imprezy  
i kampanie przedstawiają coraz to nowe tematy 
ze świata marki Porsche i oferty Porsche Design. 
Naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Emocje 
gwarantowane – nudy nie wpuszczamy za próg! 
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NAWET ZAKUPY MOŻESZ ROBIĆ,  
TRZYMAJĄC SIĘ IDEALNEJ 
TRAJEKTORII 
Z KRÓTKIM PIT STOPEM W PORSCHE CENTRUM

Więcej mocy podczas zakupów. Nowe akcesoria, obok których nie zdołasz 
przejść obojętnie, czekające tuż przy najprawdziwszym Porsche?  
Dla miłośników samochodów sportowych byłoby to spełnienie marzeń. 
Jak miło uświadomić sobie, że tak właśnie wygląda rzeczywistość – 

w Porsche Centrum z Porsche Driver’s Selection. Nowy system sklepu w sklepie za sprawą 
nowych doznań i doświadczeń gruntownie redefiniuje pojęcie zakupów. Uwierzcie, to nie 
tylko słowa, to także doskonała zabawa. Bo cóż może być bardziej ekscytującego niż 
wyszukiwanie źródeł inspiracji dla produktów, których pragniesz – gdy znajdujesz  
je w tym samym pomieszczeniu, naprzeciw przebieralni?  

Droga od supersamochodu do dobrze zaprojektowanego produktu Porsche Driver’s 
Selection jest nie tylko krótka, lecz także bardzo interesująca. Przecież wiele detali,  
które składają się na te produkty, widzisz wokół siebie, na wyeksponowanych w salonie 
pojazdach. Warto dobrze się przyjrzeć, wytężyć wzrok… 

Co typowe dla Porsche, obiekt określany jako sklep w sklepie został przemyślany  
w najdrobniejszych szczegółach, włącznie z przebieralniami, przestrzenią ekspozycyjną  
i asortymentem. Nic nie pozostawiliśmy przypadkowi, bo doświadczenie nauczyło nas,  
że nie tylko w wyścigach należy dokładnie zaplanować każdy pit stop. A zatem obok mody 
znajdziesz tutaj liczne akcesoria z oferty Porsche Driver’s Selection i przekonasz się, że cała 
powierzchnia sklepu została starannie zaprojektowana z myślą o ekskluzywnych doznaniach, 
jakie możesz czerpać z zakupów. Oczywiście zgodnie z tym, czego oczekujesz po producencie 
samochodów sportowych rangi Porsche, ekskluzywne oznacza również wysokiej jakości  
i z wielką dawką motoryzacyjnej fascynacji. 

„Oazy zakupowe” Porsche Driver’s Selection, zawsze umieszczone pośrodku lokali Porsche 
Centrum, zapraszają, by oglądać i dotykać. Nie spiesz się. Masz czas, nikt Cię tutaj  
nie ponagla. Wypróbuj, przymierz, spokojnie zapoznaj się z detalami. O to właśnie chodzi, 
bo od świata samochodów sportowych różni nas jedna zasadnicza sprawa: tutaj nie 
liczy się każda zaoszczędzona milisekunda. Najważniejsze, byś dobrze spędził ten dzień. 



Dzięki Porsche Connect w ciągu ostatnich lat wyraźnie 
wzmocniła się łączność pomiędzy pojazdem a kierowcą. 
Nowe aplikacje jeszcze silniej ją pogłębiają. Przykładami 
mogą być cyfrowy kalendarz lub asystent lifestyle’owy – 
domena doznań i doświadczeń Porsche obecnie 
zaczyna docierać do Ciebie również poprzez smartfon. 
Przez całą dobę, codziennie przez okrągły rok. 

Fascynacja Porsche  
na ekranie smartfonu 
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Aplikacja Porsche Calendar
Już sam wygląd Porsche wystarcza, by tętno 
fanów przyspieszało, a ich głowy przenikało 
specyficzne, przyjemne uczucie – coś pomiędzy 
pragnieniem przygód a mrowiącym oczekiwaniem. 
Nic dziwnego, że w ostatnich latach dla 
entuzjastów samochodów sportowych Porsche 
Calendar stał się narzędziem kluczowym  
i całkowicie wystarczalnym. Od 2019 r. jest  
on dostępny również w postaci aplikacji, którą 
można nabyć w Apple® App Store i GOOGLE® 
Play Store. Co typowe dla Porsche, łączy on 
sportowy styl z bezkompromisową 
funkcjonalnością. Aplikacja jest bardzo łatwa  
w użyciu. Zsynchronizowanie jej z zainstalowanymi 
wcześniej programami o funkcji kalendarza, 
wprowadzenie nowych wpisów lub szybka 
zmiana formatu wyświetlania z dzień/tydzień/
miesiąc na inną? To naprawdę żaden problem. 
Dzięki temu ta aplikacja to coś więcej niż tylko 
przełożenie tradycyjnego kalendarza ściennego 
w nowe medium. Aplikacja Porsche Calendar 
oferuje ponadto dodatkowe, ekskluzywne treści. 
W zmieniających się co miesiąc specjalnych 
dodatkach użytkownik może na przykład 
otrzymać wyczerpujące informacje na temat 
przedstawionych w niej pojazdów. Co więcej, 
użytkownicy aplikacji mogą ściągać wizerunki 
pojazdów zastrzeżone dla nich na wyłączność. 
Informacja o tym, które konkretnie samochody 
z fabryki w Zuffenhausen będą towarzyszyły 
fanom przez najbliższy rok, jest jeszcze ściśle 
tajna. Możemy jednak wyjawić, że Porsche 
Calendar 2020 zostanie ponownie udostępniony 
w formacie cyfrowym. Ci, którzy chcieliby 
korzystać z niego częściej i w szerszym zakresie, 
mogą liczyć na jego ulepszoną wersję. Dla nich 
inspiracją okaże się osobisty doradca w sprawach 
dotyczących stylu – nowa aplikacja Porsche 360+. 

  Porsche 360+ 
Zarezerwowanie stolika w ulubionej restauracji, 
szybkie umówienie się na wymianę opon, a potem 
sprawny zakup upominku urodzinowego  
dla teściowej. Pomoc w takich sprawach na pewno 
się przyda. Teraz załatwi je Twój osobisty asystent, 
który weźmie na swoje barki wszystkie drobne 
codzienne sprawy, które zwykle zabierają nam 
tak wiele cennego czasu. Czasu, który dzięki 
„Porsche 360+” możesz w przyszłości 
spożytkować znacznie lepiej. Na przykład  
na doznawaniu wyjątkowych przygód. 

Porsche 360+ jest osobistym doradcą  
w dziedzinie stylu życia, zdolnym przyspieszyć 
rytm zajęć użytkownika, a jednocześnie 
odciążyć go i zapewnić mu więcej spokoju. 
Odnosi się to nie tylko do kierowców Porsche, 
bo aplikacja Porsche 360+ będzie dostępna  
dla wszystkich. 

Dzięki aplikacjom – więcej samochodu sportowego  
w Twoim codziennym życiu. I więcej doznań na każdy 
pokonywany kilometr. 
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Thilo Koslowski, CEO Porsche Digital GmbH. 
Właśnie dlatego Porsche 360+ to o wiele 
więcej niż tylko aplikacja – to również 
ekskluzywny dostęp do usług wsparcia 
nacechowanych genami samochodu sportowego. 

Niezależnie od tego, czy będzie to pomoc  
w znalezieniu idealnego miejsca na lunch 
biznesowy, umówienie wizyty u fryzjera, 
zdobycie wyjątkowo poszukiwanych biletów  
na koncert, czy całościowe zaplanowanie 
podróży wraz z rezerwacjami, zespół asystentów 
lifestyle’owych Porsche z iście sportową 
ambicją przyjmie każde zadanie. I zawsze 
ustawi użytkownika aplikacji w najlepszej 
pozycji startowej. Dzięki temu klient korzysta 
nie tylko z zaangażowania i kompetencji 
naszych specjalistów, lecz także z dostępnych 
na zasadzie wyłączności przewag, jakie daje 
sieć partnerów premium współpracujących  

„Porsche oznacza fascynujące doznania – 
również z dala od samochodu. Poprzez Porsche 
360+ chcemy umożliwić naszym klientom 
spędzanie niezapomnianych chwil i jednocześnie 
dać im więcej czasu. Od spraw prostych  
po skomplikowane; od ogólnych po specjalistyczne, 
od całkiem naturalnych po wchodzące w domenę 
luksusu. Bez względu na charakter Twojego 
życzenia Porsche 360+ zawsze skupia się  
na kontaktach między ludźmi. Polecenia można 
łatwo składać poprzez e-mail lub kwestionariusz 
w samej aplikacji, ale pomocą służy także nasz 
zespół doradców i asystentów lifestyle’owych. 
Są oni gotowi w każdej chwili odpowiedzieć  
na Twoje życzenia i potrzeby – telefonicznie,  
24 godziny na dobę, 365 dni w roku.  
Aby zagwarantować, że usługi te będą 
maksymalnie zindywidualizowane, asystenci 
lifestyle’owi Porsche będą starali się zgromadzić 
wiedzę na temat Twoich preferencji w całym 
okresie członkostwa, a następnie uwzględniać 
zarówno te informacje, jak i wszelkie inne cechy 
oraz charakterystyki w trakcie realizacji Twoich 
życzeń. W ten sposób aplikacja staje się czymś 
w rodzaju pilota dla Świata Porsche Lifestyle. 
Wiąże ona ze sobą ważne informacje i gwarantuje 
optymalną przejrzystość wszelkich czynności  
i działań. Naszym celem jest rozpoznawanie  
i spełnianie osobistych życzeń” – wyjaśnia  

z Porsche. Użytkownicy mogą na przykład 
spodziewać się podwyższenia standardu pokoi 
hotelowych w segmencie luksusowym, 
korzystać z ekskluzywnych ofert w restauracjach, 
sklepach i podczas podróży, a nawet  
z innowacyjnych i unikatowych usług 
związanych z samochodami. Obejmuje to również 
dostęp użytkowników Porsche 360+ do 
wybranych wydarzeń i imprez. Każde zamówienie 
można oczywiście śledzić, kontrolować 
i w dowolnej chwili modyfikować. Ponadto 
aplikacja przekazuje użytkownikom niezliczone 
starannie opracowane i inspirujące sugestie.  
Po ściągnięciu aplikacji z odpowiedniego sklepu 
internetowego można przez określony czas 
korzystać bezpłatnie z trybu demo.  
 
Zajrzyj na stronę www.360plus.porsche.de  
i zdobądź więcej szczegółowych informacji  
na temat aplikacji Porsche 360+. 

Pobierz aplikację Porsche 360+ 
i bezpłatnie sprawdź, jak działa. 



 
KAŻDY ATOM NOWEGO PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT JEST NASYCONY 

CZYSTYM DUCHEM SPORTU MOTOROWEGO. ALE UWAŻAJ: IM WIĘCEJ  
NIM JEŹDZISZ, TYM SILNIEJSZA NIECHĘĆ DO POSTOJÓW. CAŁYM SOBĄ 

POKAZUJESZ, ŻE WRASTASZ W RZECZYWISTOŚĆ TORU WYŚCIGOWEGO. 
BAKCYL SPORTU SAMOCHODOWEGO POCHŁANIA CIĘ I UZALEŻNIA. 

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport jest adresowane do tych, którzy 
poszukują wolności – takiej, jaką sami sobie określają. Do ludzi, którzy mają 

dość konwencji, konwenansów i konformizmu. Którzy szukają wyzwań. 
Zarówno w karierze, jak i na torze wyścigowym, gdzie nawet w roli 

debiutantów chcą jak najszybciej osiągnąć zdolność wygrywania. Porsche 718 
Cayman GT4 Clubsport jest autentyczną „wyścigówką za przekręceniem 

kluczyka”. Aby się o tym przekonać, wystarczy zabrać ten samochód na tor. 
Zająć miejsce w fotelu kubełkowym, zapiąć pasy, uruchomić silnik  

i ruszyć. Rozgrzać opony i hamulce i włączyć stoper. 

GT4 w niezrównany sposób przekazuje kierowcy wszystko, co dzieje się  
na styku maszyny z nawierzchnią – fizykę szybkiej jazdy komunikuje 

synapsom, nasyca nią cały układ czuciowy. Jako samochód z silnikiem 
umieszczonym centralnie mknie po zakrętach z zachwycającą 

neutralnością. Hamowania, skręty, przyspieszenia i wyprzedzania stapia  
w jeden płynny i niepowstrzymany ruch. Jest pojazdem wyczynowym 

stworzonym w duchu dawnych, beztroskich lat sportu samochodowego – 
tych, w których zawodnicy dżentelmeni wjeżdżali na tor autami używanymi 

na co dzień, szybko zmieniali opony, wygrywali wyścig i na kołach wracali 
do domu, bogatsi o puchar i męską satysfakcję. 

GT4 Clubsport dostosowuje się do wymagań kierowcy – zarówno 
nowicjusza, jak i ambitnego, zaawansowanego amatora. Sprawdza się 

podczas spotkań typu track day w gronie kolegów i zarazem na wyścigu  
w klasie GT4. Wszystko jest w nim konsekwentnie dopasowane do potrzeb 

tego, kto siedzi za kierownicą, kimkolwiek ta osoba jest. Kokpit został 
zredukowany do elementów ściśle niezbędnych. Sześciopunktowe pasy 

bezpieczeństwa wklejają ciało kierowcy w wąski fotel kubełkowy 
przykręcony bezpośrednio do gołego metalu, a jedynym narzędziem 

komunikacji ze światem zewnętrznym jest mała antypoślizgowa 
kierownica, za którą kryją się łopatki z włókna węglowego do precyzyjnej, 

punktualnej zmiany biegów. Każda część GT4 Clubsport tchnie duchem 
czystego sportu motorowego, a jednak koszty eksploatacyjne mieszczą się 
w akceptowalnych granicach, bowiem przystosowanie tego samochodu 

do użytku wyczynowego nie wymagało modyfikowania silnika ani układu 
przeniesienia napędu w modelu wypuszczanym na zwykłe drogi. Środek 

ciężkości tego ekstremalnego Caymana znajduje się pośrodku pojazdu, tak 
blisko kierowcy, jak to tylko możliwe. Sześciocylindrowy silnik typu bokser 

umieszczony przed tylną osią zapewnia ogromną zwinność, tworząc 
bezpośrednie połączenie pomiędzy układem napędowym, podwoziem  

i kierowanymi kołami a Twoimi zakończeniami neuronów. Reszta pozostaje 
wyłącznie w Twoich rękach – nie masz żadnej wymówki. 



BEZ RESZTY  
UZALEŻNIAJĄCE 

NOWE PORSCHE 718 CAYMAN GT4 
CLUBSPORT NA LINII STARTU 
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» „WCHODZISZ W PIERWSZY  
ZAKRĘT I MYŚLISZ: NIEMOŻLIWE!  

PO PROSTU NIE WIERZYSZ,  
ŻE TO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ”.  » 

Zrobiłeś osiem okrążeń zamiast pięciu. 
Zadowolony? 

C.J.: Czy zadowolony? Ten samochód  
jest fenomenalny! Jestem nim zachwycony. 
Zjechałem do boksów tylko dlatego, że bak 

był już prawie pusty. Mechanicy zatankowali 
mi tylko parę litrów – chyba woleli się 

zabezpieczyć… [śmiech]. 

I już zdążyłeś uzależnić się od nowego  
GT4 Clubsport?  

C.J.: Całkowicie! Poczułem,  
że GT4 Clubsport to najprawdziwszy samochód wyścigowy. Możesz 

oczywiście przygotować zwykłe auto drogowe do użytku na torze  
i nawet mieć z tego frajdę, ale kiedy przychodzi do pomiaru czasu 
okrążeń, szybko okazuje się, że wielu innym kierowcom też zależy  

na wyniku. Porównujesz swoje czasy z ich wynikami i nagle widzisz,  
że liczą się nie tylko umiejętności – pojazd też odgrywa ważną rolę.  

GT4 Clubsport to pakiet kompletny. Ma klatkę bezpieczeństwa, 
profesjonalny wyścigowy kubełek i sportowe pasy bezpieczeństwa  

z prawdziwego zdarzenia. Ma wszystko, czego potrzebujesz, by pokazać 
pełnię swoich umiejętności na najbardziej renomowanych torach 
wyścigowych świata. A wszystko to firmowane przez Porsche – 

markę z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. 

 A konkretnie: co czujesz, gdy prowadzisz nowego GT4 Clubsport?  
C.J.: Czuję wyraźne różnice względem jego poprzednika. Są one 
natychmiast zauważalne. Samochód jest zdumiewająco dobrze 

wyważony i wysyła kierowcy czytelne, dobrze określone sygnały. 
Powiedziałbym wręcz, że GT4 Clubsport przemawia do kierowcy, 

przekazuje mu dużo informacji, a w strefie granicznej ma dla niego  
dużo pomocnych ostrzeżeń. 

JEST GWIAZDĄ BASEBALLU, FANEM PORSCHE I WIELKIM ENTUZJASTĄ 
SPORTU MOTOROWEGO. SZEŚĆ MIESIĘCY PRZED PREMIERĄ NOWEGO 

PORSCHE 718 CAYMANA GT4 CLUBSPORT PROFESJONALNY 
SPORTOWIEC C.J. WILSON ODBYŁ NIM JAZDĘ TESTOWĄ NA TORZE 

WYŚCIGOWYM NA PUSTYNI W KALIFORNII. CZEKAŁO GO PIĘĆ 
OKRĄŻEŃ TORU. NIE ZATRZYMAŁ SIĘ, ZROBIŁ OSIEM I Z SZEROKIM 

UŚMIECHEM NA TWARZY ZJECHAŁ DO BOKSÓW, BY W SPECJALNYM 
WYWIADZIE OPOWIEDZIEĆ WAM O SWOICH WRAŻENIACH. 

Jakie to uczucie być jednym z pierwszych, którzy jeździli  
tym samochodem, dokonując tego w całkowitej tajemnicy? 

C.J.: Na pewno poczułem się bardzo wyróżniony. Zwłaszcza że wszystko 
rzeczywiście przebiegało w nieco tajemniczej atmosferze. Była w tym 

jakaś magia, trochę jak z Bożym Narodzeniem, tyle że choinkę się ubiera,  
a my właśnie musieliśmy zdjąć z samochodu cały kamuflaż. Nie mogłem 

ukryć swojej ekscytacji. 

Co wyróżnia nowe Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport? 
C.J.: GT4 Clubsport oczywiście nie jest najmocniejszym autem świata.  

To jednak ani przez chwilę nie było celem jego konstruktorów. Ten 
samochód jest i tak bardzo mocny, a jego największą zaletą jest według 

mnie to, że wręcz perfekcyjnie spełnia swoje główne zadanie. Bo przecież 
on ma być autem wyczynowym do uprawiania sportu przez klientów. Jako 

amator jestem w stanie szybko zyskać w nim dużą wprawę i biegłość,  
bo on mnie nie przeraża, a nawet nie onieśmiela. Z jednej strony jest jak 
seryjny samochód drogowy, z drugiej – spełnia wszystkie wymagania 

wyczynowego sportu. Dzięki temu bardzo ułatwia szybki awans, można 
nim rozpocząć prawdziwą rywalizację na torze, co byłoby znacznie 

trudniejsze w skomplikowanym aucie wyczynowym, wymagającym ręki 
profesjonalisty i ekipy mechaników nawet po to, by uruchomić silnik.  

W GT4 Clubsport wślizguję się w fotel, przekręcam kluczyk i gotowe – 
odjeżdżam. Zwyczajnie, z łatwością. I właśnie to jest dla mnie jego 

największą zaletą. 
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» „WCHODZISZ W PIERWSZY  
ZAKRĘT I MYŚLISZ: NIEMOŻLIWE!  

PO PROSTU NIE WIERZYSZ,  
ŻE TO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ”.  » 

C.J. WILSON 

SŁYNNY AMERYKAŃSKI BASEBALLISTA C.J. WILSON  
OD DZIECIŃSTWA PASJONUJE SIĘ SAMOCHODAMI PORSCHE  

I ŚWIATEM SPORTÓW MOTOROWYCH. JEGO NAJWIĘKSZYM 
MARZENIEM JEST RYWALIZACJA W NAJTRUDNIEJSZYM WYŚCIGU 

DŁUGODYSTANSOWYM NA ŚWIECIE – W 24 H LE MANS.  
NA PROFESJONALNYM POZIOMIE, Z ZALICZANIEM REKORDOWYCH 

CZASÓW. JAKO UTYTUŁOWANY ZAWODNIK BASEBALLOWY,  
OD WIELU LAT MIOTACZ GRAJĄCY W MAJOR LEAGUE, WILSON 

WIE, ŻE ABY TO OSIĄGNĄĆ, BĘDZIE MUSIAŁ DUŻO I INTENSYWNIE 
TRENOWAĆ. DLATEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH MA 

WŁASNY ZESPÓŁ WYŚCIGOWY – C.J. WILSON RACING TEAM. 



TA RECEPTA JEST ZNANA I SPRAWDZONA. JUŻ PIERWSZE PORSCHE ZAPROJEKTOWANE 
SPECJALNIE NA TOR WYŚCIGOWY MIAŁO UKŁAD Z SILNIKIEM UMIESZCZONYM 

CENTRALNIE. W NOWYM PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT KONCEPCJA  
TA PO RAZ KOLEJNY GWARANTUJE PEŁNE, NICZYM NIEZAKŁÓCONE DOZNANIA  

Z JAZDY. WYSTARCZY JEDNO SPOJRZENIE NA TEN SAMOCHÓD – NA JEGO  
CZARNO-ŻÓŁTY ZBUNTOWANY DZIÓB, BY Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ UŚWIADOMIĆ 

SOBIE JEDNO: GT4 CLUBSPORT TO UOSOBIENIE ISTOTY SPORTU 
SAMOCHODOWEGO. TAK SAMO JAK INSPIROWANA NIM KOLEKCJA. 

NOWOŚĆ. T-shirt kolekcjonerski, edycja nr 15 – Limited Edition – GT4 Clubsport. 
T-shirt kolekcjonerski inspirowany stylem Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport – z jego motywem 

barwnym i z logo „PORSCHE” na piersi. Dostarczany w ekskluzywnym metalowym pudełku 
ozdobionym tym samym motywem. W zestawie pocztówka (dla wyjaśnienia inspiracji).  

Z wyjątkowo miękkiej tkaniny. 100 proc. bawełny. W kolorach czarnym/żółtym. 
WAP 347 0XS-3XL 0L CLS

NIECIERPLIWY PRZED  
KOLEJNYM WYŚCIGIEM?  

  WITAMY W KLUBIE 
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Sportowy wygląd inspirowany stylem Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Po lewej: NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – GT4 Clubsport. Polo z krótkim rękawem, z motywem barwnym przodu 
tego samochodu i z logo „PORSCHE” na piersi. 100 proc. bawełny. W kolorach czarnym/żółtym. WAP 344 00S-3XL 0L CLS NOWOŚĆ. T-shirt damski – GT4 Clubsport. T-shirt z krótkim rękawem,  
z motywem barwnym przodu tego samochodu i z logo „PORSCHE” na plecach. 69 proc. poliestru, 27 proc. bawełny, 4 proc. elastanu. W kolorach szary melanż/żółtym. WAP 341 0XS-XXL 0L CLS 
NOWOŚĆ. Smycz – GT4 Clubsport. Smycz z odczepianą siatką na smartfony zawierającą przegródkę na karty [100 proc. silikonu]. Z karabińczykiem, dwoma kółkami na klucze [różnej wielkości]  
i bezpiecznym zapięciem wykonanym w 100 proc. z plastiku. Pas: 100 proc. poliestru. Karabińczyk i kółka na klucze: 100 proc. metalu. W kolorach czarnym/żółtym. WAP 340 002 0L CLS  
Po prawej: NOWOŚĆ. Bejsbolówka – GT4 Clubsport. Bejsbolówka typu snapback o czaszy z sześciu brytów, inspirowana stylem Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Z nadrukowanym logo 
 „PORSCHE” i żółtymi szwami ozdobnymi. Na spodzie daszka i tylnym brycie nadruk kopiujący wzór barwny samochodu. 100 proc. bawełny. W kolorach czarnym/żółtym. WAP 340 001 0L CLS 
NOWOŚĆ. Plecak – GT4 Clubsport. Szczegółowe informacje o produkcie na str. 41. WAP 035 340 0L CLS
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Po lewej: NOWOŚĆ. Plecak – GT4 Clubsport. Lekki plecak z komorą główną i kieszeniami 
bocznymi. Nadruk inspirowany wzorem barwnym samochodu. Pasy ramienne wykonane  
z tkaniny zewnętrznej z siatką. Wyposażony w odczepiane kółko na klucze z karabińczykiem 
[61 proc. cynku, 39 proc. poliestru]. Plecak: 100 proc. poliestru. Kółko na klucze: 100 proc. 

metalu. W kolorach czarnym/żółtym. WAP 035 340 0L CLS NOWOŚĆ. T-shirt damski –  
GT4 Clubsport. Szczegółowe informacje o produkcie na str. 39. WAP 341 0XS-XXL 0L CLS  
Po prawej: NOWOŚĆ. Wiatrówka unisex – GT4 Clubsport. Wiatrówka ze stawianym kołnierzem. 
Inspirowana stylem Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Wstawki siatkowe na żółtym tle. 
 Z kieszeniami bocznymi, kieszenią wewnętrzną zapinaną na suwak oraz logo „PORSCHE”  
na piersi i z tyłu na szyi. Wyposażona w odczepiane kółko na klucze z karabińczykiem [61 proc. 
cynku, 39 proc. poliestru]. Wiatrówka: 100 proc. poliestru. W kolorze czarnym. Detale w kolorze 
żółtym. WAP 349 0XS-3XL 0L CLS
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NOWOŚĆ. Kubek kolekcjonerski – Limited Edition – GT4 Clubsport. 
Kolor i styl inspirowane barwami wyścigowymi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. 

Numer seryjny w ramach edycji limitowanej na denku. Nadaje się do mycia  
w zmywarce. Wykonany z porcelany. W kolorach czarnym/żółtym.  

Wykonany w Niemczech. WAP 050 340 0L CLS 

NOWOŚĆ. Parasolka kieszonkowa – GT4 Clubsport. Parasolka 
kieszonkowa o wyjątkowej wytrzymałości i wyglądzie inspirowanym 
modelem GT4 Clubsport. Otwierana i zamykana automatycznie,  
o bardzo elastycznej konstrukcji z systemem przeciwwiatrowym. 
Długość [po otwarciu]: ok. 53 cm, długość [po zamknięciu]:  
ok. 21 cm, średnica: ok. 95 cm. 100 proc. poliestru typu pongee. 
W kolorach czarnym/żółtym. WAP 340 004 0L CLS
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NIEUSTANNA RADOŚĆ. 
PO PROSTU. ABYŚ  

ANI PRZEZ MOMENT  
NIE MYŚLAŁ O WYSIADANIU. 
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OD 0 DO 100 CIĄGIEM ZER I JEDYNEK –  
Z PORSCHE DIGITAL 

Od Porsche oczekujemy imponujących parametrów przyspieszania. Zwłaszcza jeśli mowa o przyspieszaniu 
postępu technicznego. Wspólnie z założoną w 2016 r. spółką zależną Porsche Digital producent samochodów 
sportowych pracuje na najwyższych obrotach nad mobilnością jutra. Nie tylko na drogach – również  
w terenie i na torze wyścigowym. 

„To samochód osobowy jest ostatecznym narzędziem przyszłej mobilności” – twierdzi Thilo Koslowski,  
CEO Porsche Digital GmbH. Aby podtrzymać atrakcyjność marki dla przyszłych pokoleń i zapewnić jej dobrą 
kondycję na kolejnych 70 lat, Porsche w dosłownym sensie wyrasta ponad siebie. Porsche to już nie tylko 
ściśle tajne Ośrodki Rozwojowe w Weissach i we Flacht, lecz także nowe miejsca, w których cyfrowy puls 
nowoczesności tętni najszybciej. Porsche Digital stanowi ogniwo łączące markę Porsche i globalne 
środowisko innowatorów. To w tych nowych bazach rozpoznawane są rodzące się trendy; to tam inwestuje 
się w pionierskie technologie. „Aby móc dopasować Porsche Experience do konkretnych wymagań naszych 
klientów, musimy umieć rozpoznawać te innowacje, które okażą się naprawdę i bezpośrednio istotne  
dla nas. Musimy wiedzieć o nich natychmiast i szybko wprowadzać na rynek nowe, fascynujące oferty” – 
kontynuuje Koslowski. Po założeniu Porsche Digital w Ludwigsburgu kluczowym punktem w strategii 
cyfryzacji stało się otwarcie biur w Dolinie Krzemowej i w Tel Awiwie. Ale nawet w ojczyźnie marki, Niemczech, 
Porsche nieustannie czyni postępy w dziedzinie przemian cyfrowych, a odpowiedzialny za to dział firmy 
oprócz głównej siedziby w Ludwigsburgu korzysta także, wraz ze spółką zależną MHP, z własnego 
laboratorium innowacji w Berlinie, nazwanego Porsche Digital Lab.  

Bezpośrednio na nabrzeżu Szprewy, w modnej dzielnicy Berlina Friedrichshain-Kreuzberg zespół badaczy, 
technologów i specjalistów branży software szuka odpowiedzi na pytanie: jak w Porsche znaleźć praktyczne 
zastosowanie dla innowacji w tak nowoczesnych dziedzinach, jak duże zbiory danych (ang. big data), 
uczenie maszynowe (ang. machine learning), mikrousługi (ang. micro services), technologie chmury  
(ang. cloud technologies), Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0) czy Internet rzeczy (ang. Internet of Things)? 
Wachlarz podejmowanych w tym zakresie działań jest bardzo szeroki – począwszy od obserwowania 
nowych trendów, przez burzę mózgów, aż po konstruowanie prototypów informatycznych. Szczególnie 
ważną rolę odgrywa współpraca ze start-upami. Aby jeszcze skuteczniej pobudzać rozwój sceny start-
upów, Porsche Digital wspólnie z przedsiębiorstwem Axel Springer Digital Ventures oferuje firmom 
w stadium zalążkowym profesjonalne wsparcie poprzez akcelerator start-upów APX. Ukierunkowany  
na wydajność działania, przyjazność dla klientów i osiąganie sukcesu pomaga on założycielom nowych  
firm w rozwijaniu obiecujących pomysłów. Istotną rolę pełni w tym kontekście szybkość działania. 
„Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy Izrael, Azję czy Dolinę Krzemową, by uświadomić sobie, że świat kręci się 
w niezwykle szybkim tempie. Z każdym dniem odrobinę szybciej” – zauważa Meschke. 
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„W ciągu najbliższych pięciu lat przemysł samochodowy zmieni się bardziej niż przez ostatnie 50 lat” – 

prognozuje Lutz Meschke, Dyrektor Finansowy i IT w Porsche. Jego firma stawi czoła temu wyzwaniu 

poprzez własną, specjalnie do tego celu powołaną spółkę zależną. I przystąpi do ofensywy cyfrowej  

z nowych baz w Ludwigsburgu, Berlinie, Tel Awiwie i Santa Clara w Dolinie Krzemowej. 

Osiem milionów ludzi. Tysiące start-upów. Kapitał wysokiego ryzyka wart miliardy dolarów. Dolina Krzemowa to Wieża Babel ery cyfrowej –  
a dla Porsche Digital okazja do zaglądania w przyszłość. 



50

Po lewej: NOWOŚĆ. Okulary do czytania P´8801 by Porsche Design. Pierwsze Porsche wśród okularów do czytania – od razu na prowadzeniu pod względem stylu i funkcjonalności. Oprawki ze stali 
nierdzewnej: z taką konsekwencją sprowadzone do tego, co niezbędne, że ich forma z miejsca zyskuje ponadczasowość. Zauszniki o intrygującym kontraście – dynamiczne w formie, lekko przejrzyste 
dzięki wykonaniu z poliamidu klasy high-tech. Soczewki: odporne na zarysowania, nietłukące się, o wyjątkowej przejrzystości i jasności obrazu. Oprawki: czarne. Zauszniki: srebrne. WAP 078 801 0L0 
25 [2,5], WAP 078 801 0L0 20 [2,0], WAP 078 801 0L0 15 [1,5], WAP 078 801 0L0 10 [1,0] Po prawej: NOWOŚĆ. Okulary do czytania P´8811 by Porsche Design. Ekskluzywne okulary do czytania 
Porsche Design P´8811 łączą w sobie zaawansowane technologie, doskonałość wykonania i wyjątkowy design. Ich ekspresyjny i zarazem purystyczny wygląd świadczy o indywidualności właściciela 
i jego świadomości stylu. Oprawki ze stali nierdzewnej: czarne. WAP 078 811 0L0 25 [2,5], WAP 078 811 0L0 20 [2,0], WAP 078 811 0L0 15 [1,5], WAP 078 811 0L0 10 [1,0] NOWOŚĆ. Skórzane etui  
na iPhone® XS. for iPhone® XS. Nowoczesna interpretacja, ponadczasowy styl inspirowany Godłem Porsche. Powłoka zewnętrzna ze skóry z dwiema przegródkami o formacie dopasowanym do kart
kredytowych, z wytłoczonym logo „PORSCHE”. Z przekaźnikami umożliwiającymi regulację głośności za pomocą przycisków wmontowanych w obudowę urządzenia i z otworami na obiektyw  
aparatu/kamery, na głośniki i mikrofon. W zestawie wysokiej jakości opakowanie upominkowe w  kolorze czarnym z przezroczystym panelem ukazującym produkt. WAP 030 025 0K

Przemiany cyfrowe przyspieszają. Tempo, w jakim zachodzą, wydaje się rosnąć z dnia na dzień.  

Dlatego warto czasami zastanowić się, co w naszym życiu pozostaje trwałe i niezmienne. Bo są przecież 

rzeczy, które nigdy nie tracą swej ważności, nawet w okresie najbardziej burzliwych transformacji. 

Ponadczasowe są na przykład projekty nacechowane puryzmem. Takie, jak natychmiast rozpoznawane 

dzieła z sygnaturą Porsche Design. W nich wszystko sprowadza się do tego, co niezbędne. Niedawny 

dowód: przybory do czytania z oferty Porsche Design, obecnie dostępne także w Porsche Driver’s 

Selection, w Porsche Centrach i w naszym sklepie internetowym. 

ELEMENTY STAŁE  
W ZMIENNYCH CZASACH 
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NOWOŚĆ. Zegar ścienny w formie 
felgi.  Zegar ścienny wykonany  
z oryginalnej felgi o wzorze RS 
Spyder Design z aktualnego 
Porsche 911. Masa: ok. 8,7 kg.  
WAP 070 011 0L

Co charakteryzuje prawdziwy produkt z oferty Porsche Originals? 
Styl, który robi wrażenie nie tylko podczas jazdy. 



Był protoplastą nowego gatunku. To on utorował drogę dla modelu Taycan,  
wraz z którym stworzona przez Porsche wizja czystej e-mobilności w 2019 r.  

trafiła do produkcji seryjnej. Był pierwszym w swoim rodzaju, ale wcale  
nie zamierza utknąć w przeszłości. Latem 2019 r. model koncepcyjny  

Mission E czeka kolejny spektakularny występ: na ekranach kin.



Misja: sukces na wielkim ekranie 
„PLAYMOBIL – FILM” przenosi model 
koncepcyjny Porsche Mission E na duży ekran 
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Poważnie mylili się ci, którzy sądzili, że efektowny występ na Salonie 
Samochodowym we Frankfurcie (IAA) w 2015 r. to pierwszy i ostatni 
moment, w którym ten pojazd znalazł się w blasku fleszy. „PLAYMOBIL – FILM” 
demonstruje wizję przyszłości rodem z Zuffenhausen po raz kolejny, przy okazji 
pokazując, do czego może być zdolny rasowy samochód sportowy z genami 
Porsche mający w pełni elektryczny napęd – na przykład do wywoływania 
uśmiechu i rozbawiania. Tę fantastyczną opowieść rodzinną, która latem 
tego roku wielu ludzi zachęci do pójścia do kina, można streścić w kilku 
słowach: film zaczyna się w zwykłej rzeczywistości. Dla Marli, młodej 
bohaterki tego obrazu, przygoda życia rozpoczyna się w chwili nagłego 
zniknięcia jej brata Charliego. Szukając go, dziewczyna trafia do magicznego, 

animowanego kosmosu PLAYMOBIL®. W drodze przez barwne, dziwne  
i tajemnicze światy Marla zdobywa sprzymierzeńców wśród wyjątkowo 
niebanalnych postaci. Beztroski, pełen optymizmu kierowca ciężarówki Del, 
uroczy robot, dobra, lecz przede wszystkim komiczna wróżka, wreszcie pełen 
wdzięku tajny agent Rex Dasher. Dasher jest nie tylko największym z małych 
agentów w świecie PLAYMOBIL®, lecz także prawdziwym szpiegiem, 
profesjonalistą w swoim fachu. Oprócz doskonale skrojonego garnituru 
posiada on również – rzecz oczywista! – cały arsenał ultratechnicznych gadżetów. 
Tak, zgadliście: nie może wśród nich zabraknąć tego, co dla agenta obowiązkowe – 
samochodu supersportowego. I tutaj zdradzimy coś więcej: pojazdem tym 
jest właśnie model koncepcyjny Porsche Mission E. 

baterii rozrywki 
Model koncepcyjny Mission E pojawia się po raz kolejny. 
Tym razem jako supersprawny agent w świecie PLAYMOBIL® 

Szybkie ładowanie… 
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NOWOŚĆ. Zestaw PLAYMOBIL® – Mission E. Samochód z filmu PLAYMOBIL® jako zabawka: 
model koncepcyjny Porsche Mission E w wersji tajny agent. W zestawie: PLAYMOBIL®  
Mission E z efektami świetlnymi w reflektorach, pilot zdalnego sterowania i łącze 
Bluetooth®-4.0, postać agenta PLAYMOBIL® Rexa Dashera wraz z akcesoriami, stacja 
ładowania Porsche E-charging [baterie nie wchodzą w skład zestawu]. W kolorze białym. 
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat – ze względu na małe części, które mogą powodować 
ryzyko zadławienia. Dostępny w Porsche Centrach, sklepie internetowym Porsche Online  
i w sklepach z zabawkami. WAP 040 801 0L

„PLAYMOBIL – FILM” to pierwszy film pełnometrażowy inspirowany zabawkami 
tego popularnego, nagradzanego producenta. W jego pogodnej, pełnej 
fantazji fabule jest miejsce dla sympatycznych i rezolutnych bohaterów, 
ekscytujących przygód i zapierającej dech w piersiach scenerii. Film wyreżyserował 
nie kto inny jak tylko żywa legenda Disneya®, Lino DiSalvo, pracujący dla 
Walt Disney Animation Studios już od ponad 17 lat – ostatnio jako Szef 
Animacji przy „Krainie lodu”, która odniosła duży sukces na całym świecie. 
„PLAYMOBIL – FILM” wejdzie na ekrany kin w lecie 2019 r. 

© 2019 – 2.9 FILM HOLDING – MORGEN PRODUCTION  
Na licencji PLAYMOBIL | www.playmobil.com
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1 | NOWOŚĆ. Myszka komputerowa – MARTINI RACING®. Myszka bezprzewodowa w typowym stylu MARTINI RACING®. Tylny pas świetlny świeci podczas używania.  
Kształt dopracowany ergonomicznie. Wykonana z plastiku. W kolorach czarnym/niebieskim/czerwonym. WAP 080 810 0K [dostępna od sierpnia 2019]  2 | NOWOŚĆ. Zegar 
stołowy – MARTINI RACING®. Projekt inspirowany zegarkiem z pakietu Sport Chrono w samochodach Porsche. W barwach MARTINI RACING®. Z funkcjami budzika  
i minutnika. Budzik wyposażony w odgłos silnika. Wyświetlanie czasu analogowe i cyfrowe. Wyświetlacz LCD. Czas wyświetlany cyfrowo w formacie 12- lub 24-godzinnym. 
Kalendarz wyświetlany w dwóch formatach: dzień-miesiąc-rok lub miesiąc-dzień-rok. Wysokość: ok. 11,5 cm. W kolorach czarnym/białym/ciemnoniebieskim/jasnoniebieskim/
czerwonym. WAP 070 102 0K 0MR [dostępny od sierpnia 2019]  3 | NOWOŚĆ. Plakietka na grill – Limited Edition – MARTINI RACING®. Edycja limitowana do 2000 szt. 
Średnica: 95 mm. Wykonana z metalu. W komplecie mocowania [wkręty]. W kolorach ciemnoniebieskim/czerwonym/srebrnym. Wykonana w Niemczech. WAP 050 810 0L 0MR

1

2 3

Idealną trajektorią każdego dnia  
Od słynnego partnerstwa w sportach motorowych do produktów w ekskluzywnym stylu 

Wyścigi kipiące od emocji. Legendarne zwycięstwa. Współpraca pomiędzy Porsche i MARTINI RACING® dostarczyła fanom sportów motorowych 

niezliczonych przeżyć i powodów do radości. Aż trudno uwierzyć, jak niezobowiązujący i swobodny wyraz ma dzisiaj ten wzór – słynne barwne 

pasy – gdy ozdabia nowe akcesoria lifestyle’owe, takie jak: dopracowana ergonomicznie myszka komputerowa, plakietka na grill lub stylowa 

szklanka do koktajli – w sam raz na toast po kolejnej wygranej na torze wyścigowym. A jeśli już mówimy o kolejnym rekordowym czasie,  

to nowy zegar stołowy z funkcją budzika wyposażonego w odgłos silnika jest tylko sugestywną zapowiedzią. 
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4 | NOWOŚĆ. Szklanki do long drinków – zestaw 2 szt. – MARTINI RACING®. Z wysokiej jakości kryształowego szkła ołowiowego [wydmuchiwanego maszynowo] w barwach MARTINI RACING®. 
Szkło i zdobienie: motywy w barwach MARTINI RACING®. W kolorach niebieskim/czerwonym/czarnym. Wykonane w Niemczech. WAP 050 500 0L 0MR 

4
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Driver’s Darlings 
Postawę pełną ambicji i aspiracji wyrażać mogą również drobne przedmioty nadające rytm codzienności.  
Na przykład 911 Art Edition „Timeless Machine”. Ekskluzywne modele w skali 1:43 w edycji limitowanej, takie 
jak Porsche 901 z 1964 r. oraz aktualne Porsche 911, zapraszają Cię do odbycia fascynującej podróży w czasie. 

1 | NOWOŚĆ. Parasolka kieszonkowa do samochodu. Wyjątkowo lekka i wytrzymała parasolka kieszonkowa, idealna do przechowywania w schowku w drzwiach nowego Porsche 911. Z konstrukcją 
ramy o dużej elastyczności i systemem przeciwwiatrowym. Długość [po otwarciu]: ok. 68,5 cm, długość [po zamknięciu]: ok. 34,5 cm. Materiał: 100 proc. ultralekkiego poliestru typu pongee.  
W kolorze czarnym z detalami w kolorze srebrnym. WAP 050 080 0L

1

1

2
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Jeśli te szczegółowo opracowane modele faktycznie potrafią dostarczyć inspiracji, sięgnij po kluczyk 
zawieszony na breloku z kółkiem wzorowanym na tarczy hamulcowej Porsche wraz z zaciskiem, weź też 
kieszonkową parasolkę i ruszaj w kolejną trasę. Bo przecież fani nie są stworzeni do bezczynności. 

2 | NOWOŚĆ. 911 Art Edition „Timeless Machine” – Limited Edition. Ekskluzywna edycja artystyczna obrazująca ewolucję stylu Porsche 911. Edycja limitowana do 911 egz. Zestaw dwóch modeli  
w skali 1:43 [Porsche 901 Coupé z 1964 r. i Porsche 911 ósmej generacji z 2018 r.] plus folder artystyczny zawierający osiem fotografii i rysunków projektowych. W zestawie rękawiczki i pudełko 
kolekcjonerskie obszyte wysokiej jakości płótnem z naniesionym ręcznie indywidualnym numerem w ramach limitowanej edycji. WAP 092 919 0K  3 | NOWOŚĆ. Brelok na klucze w formie tarczy 
hamulcowej. Z wiernie odwzorowaną obracającą się tarczą hamulcową Porsche. Pasuje do wszystkich kluczyków do samochodów Porsche. Zaciski hamulcowe w kolorze białym. WAP 030 305 0L 

3
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Modele Bagaż 

Porsche Originals 

Akcesoria

Ubrania 

Sport

Zegarki 

Świat produktów 

Dom i biuro Dzieci 

Okulary przeciwsłoneczne 
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Produkty z oferty Porsche Driver’s Selection są dostępne w Porsche Centrach i w sklepie internetowym. 

Więcej informacji otrzymasz w najbliższym Porsche Centrum.  
Polski sklep internetowy: https://sklep.porsche.pl 
Online: www.porsche.pl

Albo wejdź na stronę naszego sklepu internetowego: www.porsche.pl 

Przewodnik 
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NOWOŚĆ. Pasek unisex – Urban Explorer 
WAP 200 00S-0XL 0L UEX 

NOWOŚĆ. Plecak – Urban Explorer 
WAP 035 200 0L UEX 

NOWOŚĆ. Spodnie dresowe damskie – 
Urban Explorer
WAP 210 0XS-XXL 0L UEX 

NOWOŚĆ. Torba podróżna i plecak 2 w 1 – Urban Explorer 
WAP 035 201 0L UEX 

NOWOŚĆ. Parka unisex – Urban Explorer 
WAP 214 0XS-3XL 0L UEX 

NOWOŚĆ. Bluza dresowa męska –  
Urban Explorer 
WAP 212 00S-3XL 0L UEX 

NOWOŚĆ. Bezrękawnik pikowany męski – 
Urban Explorer
WAP 207 00S-3XL 0L UEX 

NOWOŚĆ. Koszulka polo damska –  
Urban Explorer
WAP 204 0XS-XXL 0L UEX 

NOWOŚĆ. Bluza dresowa damska –  
Urban Explorer  
WAP 213 0XS-XXL 0L UEX 

NOWOŚĆ. T-shirt męski – Urban Explorer 
WAP 202 00S-3XL 0L UEX 

 

NOWOŚĆ. Spodnie dresowe męskie – 
Urban Explorer 
WAP 211 00S-3XL 0L UEX 

Kolekcja Urban Explorer 

NOWOŚĆ. T-shirt damski –  
GT4 Clubsport
WAP 341 0XS-XXL 0L CLS 

NOWOŚĆ. T-shirt kolekcjonerski, edycja nr 15 – Limited Edition – GT4 Clubsport
WAP 347 0XS-3XL 0L CLS 

NOWOŚĆ. Koszulka polo męska –  
GT4 Clubsport 
WAP 344 00S-3XL 0L CLS 

Kolekcja GT4 Clubsport 
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NOWOŚĆ. Kurtka wiatrówka unisex –  
GT4 Clubsport 
WAP 349 0XS-3XL 0L CLS 

NOWOŚĆ. Bejsbolówka – GT4 Clubsport
WAP 340 001 0L CLS 

Kolekcja MARTINI RACING®

NOWOŚĆ. Plecak – GT4 Clubsport
WAP 035 340 0L CLS 

NOWOŚĆ. Parasolka kieszonkowa – GT4 Clubsport 
WAP 340 004 0L CLS 

NOWOŚĆ. Szklanki do long drinków – 
zestaw 2 szt. MARTINI RACING® 
WAP 050 500 0L 0MR 

Okulary przeciwsłoneczne P´8478 B 
WAP 078 478 0J B69 

NOWOŚĆ. Kubek kolekcjonerski – Limited Edition –  
GT4 Clubsport 
WAP 050 340 0L CLS 

NOWOŚĆ. Myszka komputerowa – 
MARTINI RACING® 
WAP 080 810 0K  
[dostępny od sierpnia 2019 roku] 

NOWOŚĆ. Okulary do czytania  
P´8811 by Porsche Design

NOWOŚĆ. Okulary do czytania  
P´8801 by Porsche Design 

NOWOŚĆ. Zegar stołowy –  
MARTINI RACING® 
WAP 070 102 0K 0MR  
[dostępny od sierpnia 2019 roku] 

Okulary przeciwsłoneczne P´8508 C
WAP 078 508 0J C62 

NOWOŚĆ. Smycz – GT4 Clubsport
WAP 340 002 0L CLS 

NOWOŚĆ. Plakietka na grill –  
Limited Edition – MARTINI RACING® 
WAP 050 810 0L 0MR 

Akcesoria i styl 

WAP 078 801 0L0 25 [2,5] 
WAP 078 801 0L0 20 [2,0] 
WAP 078 801 0L0 15 [1,5] 
WAP 078 801 0L0 10 [1,0] 

WAP 078 811 0L0 25 [2,5] 
WAP 078 811 0L0 20 [2,0] 
WAP 078 811 0L0 15 [1,5] 
WAP 078 811 0L0 10 [1,0] 
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NOWOŚĆ. Skórzane etui  
na iPhone® XS 
WAP 030 025 0K 

 

Modele 

NOWOŚĆ. Parasolka kieszonkowa  
do samochodu
WAP 050 080 0L

NOWOŚĆ. Brelok na klucze  
w formie tarczy hamulcowej
WAP 030 305 0L 

Portfel wielofunkcyjny 
WAP 030 035 0K 

NOWOŚĆ. 911 Art Edition „Timeless Machine” – Limited Edition 
WAP 092 919 0K 

NOWOŚĆ. Zegar ścienny w formie felgi 
WAP 070 011 0L 

Etui na laptopa 
WAP 030 010 0K 

NOWOŚĆ. Skórzane etui  
na iPhone® XR 
WAP 030 002 0K IPH 

NOWOŚĆ. Skórzane etui  
na iPhone® XS Max 
WAP 030 004 0K IPH 
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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.  
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Specjalne podziękowania za udzielone wsparcie kierujemy do Porsche Lipsk. 

Odwiedź sklep Porsche Driver’s 
Selection w swoim Porsche Centrum. 
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S Z Y T Y NA MIARĘ . NA TOR W YŚ CIG OW Y. 

W YŁ ĄCZNIE DL A WŁ AŚCICIELI PORSCHE 9 1 1 GT3 RS

www.porsche-design.com/chronograph-911-gt3-rs

Porsche 911 GT3 RS – zużycie paliwa [w l/100 km]: w cyklu miejskim: 19,0 · w cyklu pozamiejskim: 9,8 ·  
w cyklu łączonym: 13,2; emisje CO2 w cyklu łączonym: 303 g/km 
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