
Nowe Porsche Taycan
 Z iskrą w duszy.



Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały dopuszczone do użytku drogowego. Niektóre elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. 
Ze względu na lokalne przepisy i ograniczenia dostępność niektórych modeli oraz opcji na poszczególnych rynkach może się różnić. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia 
standardowego i opcjonalnego, najlepiej skontaktować się z najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji, właściwości, stylistyki, osiągów, wymiarów, mas, 
zużycia paliwa i kosztów eksploatacji są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawidłowe w momencie ich opublikowania (02/2020). Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany specy�kacji 
oraz zakresu wyposażenia i dostaw bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą się różnić od kolorów przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć. Więcej 
informacji w poszczególnych językach zamieszczamy na stronie www.porsche.com/BEV.



Spis treści.

Odkryj duszę Porsche Taycan przy użyciu aplikacji Porsche AR Visualizer. 
Wszędzie tam, gdzie pojawia się ten symbol, możesz odblokować 
atrakcyjne treści cyfrowe poprzez aktywowanie funkcji „Skanuj obraz“.
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Co sprawia, że pierwsze Porsche  
z napędem całkowicie elektrycznym 
jest prawdziwym samochodem 
sportowym na prąd?



Herb, dzięki któremu  
metal zyskuje duszę.



Akumulator,  
w którym magazynowana 
jest adrenalina.  

Porsche Taycan niesie w sobie dziedzictwo – dziedzictwo wyrażane w osiągach. Jego najnowocześniejszy 
układ napędowy stanowi gwarancję ich powtarzalności – dwa silniki PSM (synchroniczne z magnesami 
trwałymi) sprawiają, że model Porsche Taycan Turbo S o mocy do 560 kW (761 KM) w trybie overboost, 
z systemem Launch Control, rozpędza się od 0 do 100 km/h w ciągu zaledwie 2,8 s. Siła przeciążenia  
w chwili ruszania wynosi 1,2 g, co oznacza, że na kilku pierwszych metrach przeciążenie to pokonuje siłę 
grawitacji. Innymi słowy: poruszasz się szybciej, niż robi to skoczek będący w fazie swobodnego spadania  
tuż przed otwarciem spadochronu.
 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.



Przewód z prądem  
do zasilania marzeń. 
Duszą Porsche są osiągi – to stwierdzenie sprawdza się zresztą w różnych kontekstach. Siłę swoich osiągów 
Porsche Taycan demonstruje bowiem nawet podczas ładowania: jego instalacja o napięciu wynoszącym 
800 V umożliwia uzyskanie mocy ładowania do 270 kW. W optymalnych warunkach1) pojazd w ciągu 5 minut2) 
może zostać naładowany do poziomu zapewniającego mu zasięg do 100 km (WLTP). Dzięki temu jest zawsze 
gotowy do tego, o czym jego kierowca myśli przez cały dzień – do jazdy.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

 
1)  Warunki optymalne to: stanowisko szybkiego ładowania CCS o parametrach  

> 270 kW, > 850 V, temperatura akumulatora w zakresie od 30°C do 35°C 
i początkowy poziom naładowania wynoszący 5 proc.

2)  Dla modeli Porsche Taycan Turbo S oraz Porsche Taycan 4S z akumulatorem 
Performance jest to 5,5 min.



Ekran obrazujący emocje.
Koncepcja Porsche Advanced Cockpit zastosowana w Porsche Taycan wykorzystuje przełomowe rozwiązania 
techniczne. Mogą się na nią składać nawet cztery ekrany. Za kierownicą, w głównym polu widzenia kierowcy, 
znajduje się w pełni cyfrowy wyświetlacz o zakrzywionym kształcie. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia  
Porsche Taycan, są wrażenia z jazdy: pokrewieństwo z innymi samochodami Porsche połączone  
z niepowstrzymanym, głośnym biciem Twojego serca.



Wlot powietrza, 
który zdradza osiągi.
Dusza Porsche przejawia się nie tylko w jego wnętrzu, lecz także na zewnątrz. Tak jak  
każde Porsche, modele Taycan wyróżnia charakterystyczny profil z linią zwaną „flyline“ 
i uwydatnione błotniki, w których po raz pierwszy zabudowano zjawiskowe kurtyny 
powietrzne – element istotny nie tylko dla funkcjonalności i aerodynamiki, ale i dla 
sportowego wizerunku.



Włącznik zapłonu, który 
zapowiada nową epokę.
Czy można wynaleźć siebie na nowo, pozostając w stu procentach wiernym własnym przekonaniom? 
Mocno wierzymy, że to możliwe. Więcej – robimy to już od 70 lat. Wszystkie pokolenia Porsche mają 
ze sobą coś wspólnego. Coś niezwykle istotnego: duszę. Wyrażoną w szeregu detali obecnych w każdym 
aucie z herbem Porsche. Dlatego nowe Porsche Taycan możesz również uruchomić przyciskiem 
startera umieszczonym po lewej stronie kierownicy – oczywiście w doskonałej ciszy i bez użycia kluczyka. 
Bo niektóre rewolucje zachodzą bez hałasu.



Porsche Taycan.

Sercem: elektryczny. 
Duszą: Porsche.



Dzięki innowacyjnej koncepcji Porsche Taycan jest 
gotowe na przyszłość. Odznacza się cechami, które 
zawsze stanowiły decydujące atuty każdego Porsche: 
wyzwala czyste emocje i sprawia maksymalną 
przyjemność w momencie prowadzenia. Gdy 
podchodzisz do Porsche Taycan w swoim garażu, 
masz pewność, że nic nie stanie na przeszkodzie 
Twoim doznaniom z jazdy. Samochód jest już w pełni 
naładowany, zna cel swojej podróży (zawczasu 
przesłany dzięki aplikacji Porsche Connect), zdążył 
już nawet zaplanować najlepszą trasę i przy użyciu 
klimatyzacji postojowej ogrzał lub schłodził wnętrze 
do temperatury, jaka Ci najbardziej odpowiada. 
Wszystko gotowe – możesz wsiadać. 

W kabinie czekają na Ciebie znajome wrażenia: kokpit 
Porsche, pełen najnowocześniejszych rozwiązań 
technicznych. Na zastosowaną tu koncepcję Porsche 
Advanced Cockpit składają się: cyfrowy ekran 
o rozpiętości 16,8 cala, wbudowany w konsolę 
środkową panel kontrolny o przekątnej 8,4 cala oraz 
środkowy ekran na tablicy rozdzielczej o przekątnej 
10,9 cala. To na nim, w zakładce „Powiadomienia“, 
otrzymujesz na bieżąco aktualizowane informacje – 
takie, które określisz jako ważne dla Ciebie. Jeżeli 
wolisz w pełni skupić się na tym, co dzieje się 
na drodze, po prostu przełączasz widok, minimalizując 
jego rozmiar, tak by wyświetlane były tam informacje 
związane tylko z Twoją podróżą, takie jak prędkość 

i aktualny tryb jazdy. Czysto, rasowo i do rzeczy: 
wszystko pasuje tu do sportowych emocji 
czerpanych za kierownicą.

Gdy kładziesz stopę na prawym pedale, Taycan 
ujawnia swoją duszę, tak jak robi to każde Porsche: 
dwa silniki synchroniczne z magnesami trwałymi 
rozwijające w trybie overboost moc do 560 kW 
(761 KM) w modelu Porsche Taycan Turbo S 
od samego startu wyzwalają całą swoją siłę 
i zapewniają przyspieszenia, które można wielokrotnie 
odtwarzać. Nisko położony środek ciężkości daje 
gwarancję wyjątkowej stabilności na zakrętach, 
które od razu przyspieszą Ci tętno – dokładnie tak, 
jak tego oczekujesz od każdego Porsche. 

Oprócz stylu i osiągów konstruktorzy modelu  
Porsche Taycan Turbo S położyli nacisk na komfort 
i zasięg. Jeżeli chcesz, samochód może samodzielnie 
zaplanować trasę, wybierając najkrótszy czas jazdy 
i sprawiając, że dalekie podróże staną się jeszcze 
wygodniejsze. Dzięki opcjom szybkiego ładowania 
postoje nie muszą trwać długo – instalacja 
o napięciu 800 woltów pozwala w optymalnych 
warunkach1) naładować samochód w trasie w ciągu 
5 minut2) do zasięgu nawet 100 km (WLTP).

Inteligentny system sterowania odzyskiwaniem 
energii Porsche Recuperation Management (PRM) 

działa automatycznie, ale możesz też – w zależności 
od sytuacji – regulować go samodzielnie. Dzięki 
wyjątkowej skuteczności można odzyskiwać kolejne 
cenne kilometry w trakcie jazdy, tym samym 
powiększając zasięg. Po to, by sportowy styl nie 
wykluczał efektywności – co od dawna jest dewizą 
Porsche. I po  to, by naprawdę nic nie stało 
na przeszkodzie do odbycia kolejnej przejażdżki.

 
1)  Warunki optymalne to: stanowisko szybkiego ładowania CCS o parametrach  

> 270 kW, > 850 V, temperatura akumulatora w zakresie od 30°C do 35°C  
i początkowy poziom naładowania wynoszący 5 proc.

2)  Dla modeli Porsche Taycan Turbo S oraz Porsche Taycan 4S z akumulatorem 
Performance jest to 5,5 min. 

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii oraz 
klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

Dzień z Porsche Taycan. 
Dzień z Porsche Taycan22 23



Wejdź na stronę  
www.porsche.com/taycan-highlights  

i obejrzyj �lm z premiery Porsche Taycan.

Modele.
 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

Porsche Taycan Turbo

 ◼ Moc do 460 kW (625 KM) 
 ◼  Moc w trybie overboost z systemem  

Launch Control: do 500 kW (680 KM) 
 ◼  Maksymalny moment obrotowy  

z systemem Launch Control: 850 Nm 
 ◼  Przyspieszenie od 0 do 100 km/h  

z systemem Launch Control: w 3,2 s 
 ◼ Prędkość maksymalna: 260 km/h 
 ◼ Akumulator: Performance Battery Plus

Porsche Taycan Turbo S

 ◼ Moc do 460 kW (625 KM) 
 ◼  Moc w trybie overboost, z systemem  

Launch Control: do 560 kW (761 KM) 
 ◼  Maksymalny moment obrotowy z systemem 

Launch Control: 1050 Nm 
 ◼  Przyspieszenie od 0 do 100 km/h z systemem 

Launch Control: w 2,8 s 
 ◼ Prędkość maksymalna: 260 km/h 
 ◼ Akumulator: Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S

 ◼ Moc do 320 kW (435 KM) 
 ◼  Moc w trybie overboost z systemem  

Launch Control: do 390 kW (530 KM) 
 ◼  Maksymalny moment obrotowy  

z systemem Launch Control: 640 Nm 
 ◼  Przyspieszenie od 0 do 100 km/h  

z systemem Launch Control: w 4,0 s 
 ◼ Prędkość maksymalna: 250 km/h 
 ◼  Akumulator: Performance Battery  

(opcjonalnie: Performance Battery Plus)
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Styl nadwozia.

Czystość formy, ekspresja, ponadczasowość. 
Trzy właściwości określające każde Porsche, 
a w szczególności model, który przenosi geny naszej 
marki w zupełnie nową epokę motoryzacji. 
W Porsche Taycan w pełni elektryczny układ 
napędowy daje dodatkową przestrzeń, którą 
konsekwentnie wykorzystujemy. Zwarte gabaryty 
napędu elektrycznego pozwoliły na niespotykane 
obniżenie płaszczyzny maski, skąd już tylko krok 
dzielił naszych projektantów od stworzenia 
charakterystycznej formy przodu Porsche: z niską 
przednią pokrywą i uwydatnionymi, wyższymi 
błotnikami. 

Także boczne wloty powietrza przed przednimi 
nadkolami – nazywamy je kurtynami powietrznymi – 
poprawiają aerodynamikę. Kierują strugi powietrza 
ponad obracające się koła, niwelując zawirowania 
wewnątrz nadkoli. 

Bezpośrednio nad nimi umieszczone są wizytówki 
przedniego pasa: czteropunktowe re¹ektory 
diodowe z mozaikową wiązką światła, które łączą 
wszystkie funkcje świateł w ramach jednego 
modułu, a stylistycznie wydają się płynąć, unosić 
na powierzchni brył. 

Sylwetkę widzianą z pro�lu charakteryzuje niski, 
dynamiczny motyw „¹yline“. Dostęp do wnętrza 

Porsche Taycan – z jego niską, typowo sportową 
pozycją za kierownicą – dają schowane, 
automatycznie wysuwające się klamki zewnętrzne. 

Dach występuje w dwóch wersjach do wyboru. 
Może być pro�lowany, wykonany z lekkiego stopu 
aluminium, z nieznacznie zagłębionym pasem 
środkowym tworzącym formę znaną nam ze świata 
wyścigów. Alternatywnie może to być stały, szklany 
dach panoramiczny, który zwiększa wrażenie 
doświetlonego, przestronnego wnętrza. 

Tył nadwozia akcentują nieprzerwany, szklany  
pas świetlny oraz logo PORSCHE, któremu również 
nadano wygląd szkła. Wyżej znajduje się 
trzyczęściowy tylny spojler – element systemu 
aktywnej aerodynamiki Porsche Active 
Aerodynamics (PAA). 

Kabina płynną linią sięga tyłu nadwozia, a bryły 
tylnych błotników są wyjątkowo uwydatnione – 
to kolejna typowa cecha Porsche. Ponieważ układ 
wydechowy nie istnieje, nie ma też jego końcówek: 
więcej miejsca pozostaje na nieprzerwany tylny 
dyfuzor o sportowym wyglądzie, dzielony 
dynamicznymi płetwami. Oto samochód, który 
wskazuje drogę ku przyszłości, a jednocześnie 
natychmiast odkrywa swoją duszę, tak 
charakterystyczną dla każdego Porsche. Wejdź na stronę www.porsche.com/taycan-design  

i obejrzyj �lm na temat designu.

Styl nadwozia26 27



Jeśli spojrzymy z zewnątrz, od razu dostrzeżemy, 
że to Porsche. Nie inaczej jest w środku: kabina  
nowego Porsche Taycan została nasycona  
niepowtarzalnymi genami stylu tej marki. Sportowa 
architektura wnętrza – czysta, minimalistyczna.  
Elementem szczególnie przyciągającym wzrok jest 
skrzydło ciągnące się od konsoli środkowej, które 
wydaje się unosić w powietrzu. Innowacyjne systemy 
wyświetlania informacji w kabinie są wyraźnie  
ukierunkowane na kierowcę – po to, aby nawet  
podczas dynamicznej jazdy mieć szybki i łatwy  
dostęp do najważniejszych danych. 

Pozycja foteli w Porsche Taycan została przejęta 
z modeli Porsche 911. Fotele są opcjonalnie dostępne 
w wariantach z regulacją 14-1) lub 18-zakresową2),  
tak by zapewniać maksimum komfortu i elastyczności 
konfiguracji. Wystarczającą ilość miejsca i komfort  
dla pasażerów tylnych siedzeń uzyskano dzięki 
wyżłobieniu specjalnych wnęk w umieszczonym  
pod podłogą przedziale akumulatora. 

Siedząc za kierownicą, czujesz, że Porsche Taycan 
zostało skrojone na miarę właśnie dla Ciebie.  
Pasażer na przednim fotelu i podróżujący siedzący 
z tyłu również mogą liczyć na wygodną, 
a jednocześnie sportową jazdę na lekkich siedzeniach, 
zapewniających stabilne podparcie boczne. 
Na życzenie Twoje Porsche Taycan może zostać 
wyposażone w konfigurację foteli 4+1. 

Do przewozu mniejszych przedmiotów wystarcza 
przedni bagażnik o pojemności 81 l. Bagażnik tylny 
ma pojemność 366 l3) i jest elastyczny, można go więc 
powiększać – a to wszystko dzięki temu, że oparcia 
tylnych siedzeń są składane niezależnie od siebie.  
Inaczej mówiąc, Porsche Taycan to bez wątpienia 
zaawansowany, wyrafinowany samochód elektryczny. 
A jednocześnie, tak samo jak wszyscy jego przodkowie, 
w pełni nadający się do użytku codziennego. 

 
1) Wyposażenie standardowe Porsche Taycan Turbo.
2) Wyposażenie standardowe Porsche Taycan Turbo S.
3) W Porsche Taycan 4S pojemność bagażnika wynosi 407 l.

Styl wnętrza.
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1 Bagażnik przedni 
2 Bagażnik tylny
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3D 1455
głośników systemu Burmester®

High-End 
Surround Sound

W

Jazda Porsche zawsze jest emocjonującym  
doświadczeniem. Aby to uczucie nabrało jeszcze 
bardziej osobistego wymiaru, możesz nadać  
swojemu Porsche własny, indywidualny szlif – jeszcze 
przed opuszczeniem fabryki. W zakresie wykończenia 
kabiny masz do wyboru gładko wyprawioną skórę, 
skórę klubową Olea o naturalnej fakturze lub wnętrze 
bez tapicerki skórzanej, w różnych kolorach.  
Oferujemy również wykończenie wnętrza detalami 
z aluminium, włókna węglowego lub drewna Paldao. 
Pakiety złożone z detali, które w różny sposób 
akcentują wnętrze, zapewniają duży zakres  
personalizacji, dzięki której Twój samochód może 
zyskać naprawdę indywidualny charakter. Dywaniki 
i inne elementy wnętrza wykonane są z ekologicznego 
włókna Econyl. Na życzenie Porsche Taycan może 
zostać wyposażone w pakiet oświetlenia wnętrza 
światłem rozproszonym (nastrojowym).

Gdyby standardowa wielofunkcyjna kierownica 
sportowa wydała Ci się za mało sportowa, możesz 
wzmocnić wrażenia rodem ze świata wyścigów, 
zamawiając dostępną opcjonalnie wielofunkcyjną 
kierownicę GT1) z przełącznikiem trybów jazdy 
i oznaczeniem górnego punktu wieńca. 

Innowacyjna dwu- lub czterostrefowa klimatyzacja 
Advanced Climate Control (ACC) jest może  
mniej widoczna, za to wyraźnie odczuwalna. Stanowi 
logiczne rozwinięcie tradycyjnych systemów  
automatycznej klimatyzacji. Dysze nawiewu 
powietrza pozbawione szczelin i kratek są 
 sterowane elektrycznie, poprzez system Porsche 
Communication Management (PCM) z nawigacją 
online, zapewniając precyzyjnie regulowany napływ 
i rozchodzenie się powietrza. 

Dostępne w ramach opcji wyposażenia systemy 
audio w Porsche Taycan są kolejnym dowodem na to, 
że siła energii elektrycznej jest w stanie wzbudzać  
niespotykane emocje: za rozrywkę w kabinie pojazdu 
odpowiada system BOSE® Surround Sound2)  
o łącznej mocy 710 W. Z kolei system  
Burmester® 3D High-End Surround Sound  
o łącznej mocy 1455 W obejmuje 21 głośników, 
w tym aktywny subwoofer, oferując w podróży  
wrażenia akustyczne z najwyższej półki. 

Doznanie jazdy Porsche jest uchwytne na wszystkich 
fotelach, dla wszystkich zmysłów – od pierwszej 
chwili zajęcia miejsca w kabinie.

 
1)  W połączeniu z pakietem Sport Chrono; wyposażenie standardowe  

modelu Taycan Turbo S.
2)  Wyposażenie standardowe modeli Porsche Taycan Turbo  

i Porsche Taycan Turbo S.

Styl wnętrza 3130



Kokpit Porsche Taycan nie bez powodu jest nazywany  
„zaawansowanym“. Nowoczesne rozwiązania techniczne  
są tu wykorzystywane do zapewnienia prostej, intuicyjnej 
obsługi. Po to, by inspirować. 

Tradycyjne przyciski zostały niemal całkowicie zastąpione  
panelami cyfrowymi, dzięki czemu wnętrze sprawia wrażenie 
wyjątkowo minimalistycznego. Ta sama zasada odnosi się  
do ekranów, których może być nawet cztery: wszystkie są łatwe 
i intuicyjne w obsłudze. Dokładnie tak, jak tego oczekujesz 
od swojego Porsche. Zajmujesz miejsce za kierownicą,  
ustawiasz tryb napędu w pozycji D i ruszasz. Chyba że wolisz 
uruchomić swoje Porsche Taycan manualnie – do dyspozycji 
masz stacyjkę, oczywiście umieszczoną na lewo od kierownicy, 
bo w takich szczegółach również pozostajemy wierni naszym 
tradycjom, zakorzenionym w sporcie samochodowym. 

Typowy dla Porsche jest również ogólny układ wnętrza –  
skupiony na kierowcy. W centrum uwagi zawsze pozostaje 
panel wskaźników w postaci wydłużonego, zagiętego ekranu 
o rozpiętości 16,8 cala, otoczony szeregiem paneli kontrolnych 
z sensorami Direct Touch Control, przy użyciu których m.in. 
włącza się światła i wybiera funkcje pracy podwozia. Ekran jest 
umieszczony pod kątem i ma wklęsłą powierzchnię – to jeden 
z pierwszych tak eksponowanych zagiętych wyświetlaczy 
instalowanych w samochodach. Znajdują się na nim trzy w pełni 
konfigurowalne okrągłe wskaźniki. W skrócie: Porsche w każdym 
calu, tyle że w wydaniu wirtualnym. Alternatywnie masz  
do wyboru nawet pięć widoków, w tym zaawansowany widok 
w rozdzielczości full HD z widokiem mapy, wskaźnika mocy 
i trybem widoku zminimalizowanego.

Kokpit.
Kokpit

Wielofunkcyjna kierownica sportowa GT 
z przyciskiem systemu odzysku energii

Przełącznik  
trybów jazdy

Zakrzywiony ekran  
o rozpiętości 16,8 cala

Ekran o przekątnej 10,9 cala  
dla przedniego pasażera

Ekran centralny  
o przekątnej 10,9 cala

Ekran dotykowy z panelem 
sterowania funkcjami świateł

Ekran dotykowy z panelem 
sterowania funkcjami podwozia

Klimatyzacja Advanced Climate 
Control (dwu- lub czterostrefowa)

Konsola środkowa z systemem 
sensorów Direct Touch Control
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Interakcja.

Twoim centrum sterowania funkcjami audio, 
nawigacji i łączności jest przeprojektowany system 
Porsche Communication Management (PCM) wraz 
z nawigacją online. Jego umieszczony pośrodku 
tablicy rozdzielczej ekran dotykowy o przekątnej 
10,9 cala również możesz indywidualnie 
konfigurować, tak by zapewniał bezpośredni dostęp 
do najważniejszych dla Ciebie funkcji. Moduł 
nawigacji cechuje czytelny interfejs oraz innowacyjne 
funkcje, takie jak monitor trasy, który pokazuje 
i podsumowuje wszystkie szczegóły danej trasy, 
podając prognozę czasu przejazdu poszczególnych 
odcinków, miejsca ewentualnego korkowania się 
ruchu oraz zaplanowane punkty ładowania. 

Inna nowa funkcja: centrum powiadomień, które 
gromadzi i porządkuje powiadomienia przychodzące 
z podłączonych urządzeń lub od pojazdu. Kiedy tylko 
sytuacja na to pozwala, możesz się z nimi zapoznać 
na ekranie albo włączyć ich odczytanie na głos.  
Dzięki temu zawsze jesteś na bieżąco – masz dostęp 
do aktualnych informacji. 

Kolejnym cyfrowym urządzeniem jest zlokalizowany 
na konsoli środkowej panel kontrolny o przekątnej 
8,4 cala. Zapewnia on dostęp do sterowania funkcjami 
nawigacji, mediów, telefonu, innych ustawień oraz 
Apple Car Play poprzez menu w postaci paska. Panel 
umożliwia Ci nawet otwarcie lub zamknięcie bagażnika 
i klapek kryjących gniazdka ładowania, jak również 
podgląd ładowania oraz aktualnego stanu naładowania 
akumulatora.

Zależnie od poziomu wyposażenia Twojego modelu 
przy użyciu paska menu możesz także włączać 
i wyłączać system asystenta parkowania z funkcją 
widoku otoczenia (Surround View) oraz tryb SPORT. 

Równie wygodna jest wzbogacona funkcja obsługi 
głosowej, z której możesz korzystać dzięki 
rozpoznawaniu mowy w Twoim ojczystym języku. 
Funkcje obsługi głosowej uruchamiasz wydaniem 
komendy, na przykład mówiąc: „Hej, Porsche“.  
Co więcej, po raz pierwszy możesz używać tego 
systemu w sposób mieszany: na przykład dotykasz 
punktu na mapie na ekranie środkowym i mówisz: 
„Prowadź mnie tam!“. 

Ponadto Porsche Taycan może być opcjonalnie 
wyposażone w ekran dla przedniego pasażera 
o przekątnej 10,9 cala, pozwalający m.in. obsługiwać 
funkcje nawigacji oraz informacji i rozrywki. Dzięki 
temu pasażer jadący na przednim fotelu może 
pomagać w planowaniu trasy albo, poprzez specjalną 
ikonkę „Kokpit“, otrzymać wgląd w dane z panelu 
wskaźników. Dla pasażerów tylnego rzędu foteli 
opcjonalnie dostępny jest ekran dotykowy o przekątnej 
5,9 cala, który może służyć do sterowania funkcjami 
związanymi z komfortem, takimi jak temperatura, 
wentylacja i ogrzewanie foteli.

 
1 Ekran dotykowy o przekątnej 5,9 cala dla pasażerów tylnych foteli
2  Zakrzywiony ekran o rozpiętości 16,8 cala obejmujący trzy 

konfigurowalne okrągłe wskaźniki
3 Ekran centralny o przekątnej 10,9 cala
4 Panel sterowania o przekątnej 8,4 cala na konsoli środkowej 
5  Ekran przedniego pasażera o przekątnej 10,9 cala  

wraz z ikonką „Kokpit“
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Sercem Porsche Taycan jest jego potężny akumulator 
Performance Battery, oparty na najnowocześniejszej 
technice litowo-jonowej, zarówno energetycznej, jak 
i konstrukcyjnej. Moduł akumulatora umieszczony 
jest nisko w podłodze, a cały pojazd jest jak gdyby 
obudowany wokół niego, co wymownie świadczy 
o starannym przemyśleniu projektu przez naszych 
inżynierów. Niskie położenie środka ciężkości oraz 
niezależny, indywidualny napęd przedniej i tylnej osi 
umożliwiły uzyskanie optymalnego rozkładu mas 
i stabilności prowadzenia. Fotele umieszczone są 
nisko, podobnie jak w Porsche 911. Moduł 
akumulatora ma także ukształtowane z praktycznych 
względów zagłębienia dla wygodnych, sportowych 
siedzeń tylnych – po to, by móc uzyskać niską, 
dynamiczną sylwetkę o profilu „flyline“. 

Akumulator Porsche Taycan wykorzystuje swój 
olbrzymi potencjał dzięki użyciu ogniw pakietowych, 
chemicznie zoptymalizowanych pod kątem 
maksymalnej wydajności i zapewniania dalekiego 
zasięgu. W dużej wersji (Performance Battery Plus) 
akumulator składa się z 33 modułów, zawierających 
łącznie 396 ogniw. W odmianie bardziej 
kompaktowej jest to 28 modułów i w sumie 
336 ogniw: ta wersja montowana jest standardowo 
w modelu Porsche Taycan 4S. 

Akumulator pracuje w technice o napięciu 800 V, 
a nie, jak w większości wypadków, 400 V.  
Efekt: lepsze osiągi i szybsze ładowanie, a ponadto 
mniejszy przekrój przewodów, co korzystnie wpływa 
na masę całkowitą pojazdu. 

Układ chłodzenia czuwa nad tym, by napęd był 
w każdej sytuacji optymalnie zaopatrywany 
w energię. A wyjątkowo sztywna rama akumulatora 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
nawet w razie wypadku. 

Nowa technika akumulatorowa w samym sercu 
Twojego Porsche Taycan zapewnia liczne korzyści  
dla Ciebie i dla pojazdu: wysokie osiągi zostały 
tu harmonijnie pogodzone z dalekim zasięgiem. 

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

Akumulator.
Akumulator

System sterowania akumulatorem

Okablowanie przewodami wysokiego napięcia

Moduł ogniw akumulatora

Rama akumulatora

Układ chłodzenia

Płyta ochronna
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Wszystko to, co dotyczyło legendarnego modelu 
Porsche 356 z 1948 r., w jeszcze większym stopniu 
dotyczy nowego Porsche Taycan. Koncepcja 
pojazdu, która zmieniające się czasy odzwierciedla 
w motoryzacji, wymaga nie tylko prestiżu marki 
Porsche, lecz także duszy. Sposobem na 
zaprojektowanie wyjątkowego układu napędowego 
była systematyczna kontynuacja tego samego 
podejścia. Przemyślenie i celowość projektu. 
Bezkompromisowe, doskonałe współdziałanie 
komponentów układu napędowego. Dlatego 
modele Porsche Taycan 4S, Porsche Taycan Turbo  
i Porsche Taycan Turbo S wyposażono w dwa silniki 
synchroniczne z magnesami trwałymi (PSM) – 
po jednym przy każdej osi, a akumulator Performance 
Battery został ulokowany nisko w partii podłogi. 
Efektem jest doskonała dynamika jazdy oraz napęd 
na cztery koła, który można zawsze optymalnie 
dopasować do zmiennych wymogów wydajności, 
zależnie od wybranego trybu jazdy. 

Koncepcja użycia silników synchronicznych 
z magnesami trwałymi umożliwia uzyskanie dużej 
gęstości mocy, wysokiej mocy ciągłej i dużej 
wydajności. Tego typu trwałe magnesy w wirniku 
silnika elektrycznego wytwarzają naturalne pole 
magnetyczne. W połączeniu z użyciem tak zwanej 
technologii agrafki w stojanie, która umożliwia 
uzyskanie wyższych poziomów nasycenia miedzią 
oraz większej skuteczności chłodzenia, przynosi 
to istotne korzyści, takie jak kompaktowe gabaryty 
silnika, jego niższa masa oraz wysoka sprawność. 
Ostatnia z nich zwiększa zasięg jazdy i zapewnia 
stały poziom dostarczanej mocy. 

Nowo skonstruowana, automatycznie przełączająca 
się przekładnia dwubiegowa przy tylnej osi zapewnia 
zauważalną poprawę dynamiki. Pierwszy bieg 
ma wyjątkowo krótkie przełożenie, co sprzyja dobremu 
przyspieszeniu przy ruszaniu i w początkowej fazie 
rozpędzania. Z kolei drugi bieg o długim przełożeniu 
zachowuje rezerwy przyspieszania na potrzeby jazdy 
z wyższymi prędkościami. 

Współdziałanie wszystkich komponentów układu 
napędowego przekłada się na imponujące 
parametry – zarówno w kategoriach liczbowych, jak 
i emocjonalnych. W trybie overboost pojazd osiąga 
moc do 560 kW (761 KM). Z włączonym systemem 
Launch Control oba silniki są w stanie rozpędzić 
Porsche Taycan Turbo S od 0 do 100 km/h w 2,8 s. 
W ten sposób możesz doświadczyć przyspieszenia, 
które dorównuje takim samochodom sportowym  
jak Porsche 918 Spyder. Co więcej, przyspieszenie 
to można powtarzać, a jego koniec następuje dopiero 
po osiągnięciu prędkości maksymalnej, która wynosi 
260 km/h. 

To właśnie E-Performance – koncepcja dostępna 
tylko w Porsche.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

Napęd.
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1 5Elektronika napędu

Silniki synchroniczne  
z magnesami trwałymi

Gniazdo ładowania  
(prąd zmienny / prąd stały)

Gniazdo ładowania (prąd zmienny) 

Akumulator Performance Battery 
Plus o napięciu 800 V

Przekładnia dwubiegowa
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Porsche Taycan zaprojektowano pod kątem 
komfortu, który ma być odczuwany przy każdej 
prędkości. A ponieważ to Porsche, wyposażono 
je w inteligentne systemy czuwające nad tym, 
by komfort dotyczył nie tylko pasażerów, lecz  
także kierowcy. 

Dlatego możesz dopasować Porsche Taycan 
do swoich preferencji, wybierając jeden z pięciu 
trybów jazdy. Pozwalają one, stosownie do sytuacji, 
regulować różne systemy pojazdu, takie jak 
położenie klap przy wlotach powietrza, położenie 
tylnego spojlera, parametry cieplne oraz praca 
układu napędowego i podwozia. 

W trybie Normal samochód cechuje doskonała 
równowaga pomiędzy efektywnością, komfortem 
i dynamiką. To domyślny tryb jazdy dla wszystkich, 
którzy nie chcą zajmować się ręcznym przełączaniem 
trybów jazdy. 

W trybie SPORT systemy pojazdu ustawione  
są pod kątem wyższych osiągów i większych 

wrażeń emocjonalnych. Zawieszenie, w tym 
sztywność resorowania i kalibracja tłumienia 
amortyzatorów, ustawiają się do jazdy sportowej, 
wzmacnia się także chłodzenie akumulatora. 

Jeżeli wybierasz tryb SPORT PLUS1), systemy 
wyostrzają się jeszcze bardziej. Podwozie obniża  
się do najniższego poziomu, klapy przy przednich 
wlotach powietrza na życzenie zostają otwarte, 
a inne systemy, takie jak tylna oś skrętna i praca 
całego podwozia, dostosowują się do dostarczania 
maksymalnych osiągów. 

W trybie Individual1) można ze sobą łączyć 
ustawienia z różnych trybów jazdy – Normal, 
SPORT lub SPORT PLUS. 

Funkcja Launch Control pozwala uzyskać 
maksymalne przyspieszenie przy starcie z miejsca. 
Można ją włączyć zarówno w trybie SPORT, jak 
i SPORT PLUS i tym samym przygotować wszystkie 
systemy pojazdu do wyścigowego startu.  

Jej działanie rzuca na asfalt niewiarygodną siłę 
napędową, dzięki której przez pierwsze 2,5 sekundy 
Porsche Taycan Turbo S odjeżdża na większą 
odległość niż Porsche 918 Spyder. 

W trybie Range cały pojazd dopasowuje się 
do wymogów maksymalnej efektywności. Podobnie 
jak w trybie Normal, ruszanie z miejsca odbywa 
się na drugim biegu. Ponadto prędkość maksymalna 
zostaje ograniczona, wyłączona jest też klimatyzacja, 
choć poszczególne ustawienia możesz oczywiście 
zmieniać ręcznie. 

 
1)  Tryby SPORT PLUS i Individual są częścią pakietu Sport Chrono, 

stanowiącego wyposażenie standardowe modelu Taycan Turbo S.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.
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Przekonaj się, jak brzmi Porsche Electric Sport Sound:  
www.porsche.com/taycan-sound.

Porsche Taycan jest wyposażone w Porsche Active 
Aerodynamics (PAA) – system aktywnej aerodynamiki, 
obejmujący tylny spojler adaptacyjny oraz regulowane 
wloty chłodnego powietrza, przygotowane specjalnie 
do wykorzystania podczas dynamicznej jazdy. 
W zależności od sytuacji tylny spojler otwiera się do 
jednej z trzech pozycji, które przyjmuje po przekroczeniu 
następujących prędkości: 90 km/h, 160 km/h i  
200 km/h. W ten sposób pojazd elektryczny 
wyraźnie zaznacza, że potrafi być także samochodem 
sportowym – i to marki Porsche. W najbardziej 
wysuniętym położeniu (Performance) spojler 
zapewnia maksymalną stabilność jazdy i największy 
potencjał dynamiczny, idealny do wykręcania 
szybkich czasów okrążeń na torze wyścigowym. 

Regulowane klapy przy wlotach powietrza 
odpowiadają za optymalną równowagę pomiędzy 
aerodynamiką a wymogami chłodzenia hamulców 
i układu napędowego. W ten sposób możliwe jest 
dodatkowe obniżanie oporu powietrza – a to pozwala 
zwiększać zasięg. Dzięki temu rozwiązaniu model 
Taycan Turbo cechuje się nadzwyczaj niskim 
współczynnikiem oporu powietrza, równym 0,22, 
który osiąga w trybie Range z podwoziem opuszczonym 
na najniższy poziom i z zamkniętymi klapami. 
Również odlewane z lekkich stopów felgi zostały 
zaprojektowane pod kątem optymalnej aerodynamiki. 
W zależności od modelu mają one średnicę 20 cali 
lub nawet 21 cali i istotny wpływ na wygląd 
zewnętrzny całego pojazdu.

Opcjonalnie Twoje Porsche Taycan może być 
wyposażone w układ hamulcowy z systemem Porsche 
Surface Coated Brake (PSCB), rozpoznawalnym po 
białych zaciskach hamulcowych. W modelu Taycan 
Turbo system ten należy do wyposażenia 
standardowego. Zaawansowana technologia powłoki 
z węglika wolframu poprawia czułość reakcji układu 
hamulcowego i zmniejsza jego podatność na zużycie, 
jednocześnie znacznie obniżając odkładanie się 
pyłu hamulcowego. 

Do wyboru masz także hamulce z systemem Porsche 
Ceramic Composite Brake (PCCB) – stanowiące 
wyposażenie standardowe modelu Taycan Turbo S. 
Nasze wysokowydajne układy hamulcowe wywodzą 
się z doświadczenia w sporcie samochodowym 
i zawsze, nawet w najtrudniejszych warunkach, 
gwarantują krótką drogę hamowania. 

Również w dziedzinie akustyki Porsche Taycan 
przenosi Cię w świat zupełnie nowych doznań. Pojazd 
niemal nie wydaje dźwięków; słyszysz jedynie pogłos 
dobiegający z zewnątrz, o głośności spełniającej 
wszystkie wymogi prawne. Aby jednak zapewnić 
akompaniament dźwiękowy adekwatny do dynamicznej 
jazdy, oferujemy dostępny opcjonalnie system Porsche 
Electric Sport Sound. To innowacyjne rozwiązanie 
sprawia, że dźwięki wydawane przez układ napędowy 
samochodu wydają się bardziej emocjonujące, 
zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu. Tak brzmi 
idealna odpowiedź na ruchy Twojej prawej stopy. 

 
1 Tylny spojler w pozycji rozłożonej 
2  Układ hamulcowy z systemem Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB): 

tarcze o średnicy 420 mm przy kołach przednich i 410 mm przy tylnych
3 Koło na obręczy Taycan Turbo Aero o średnicy 20 cali 

Osiągi
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Odzyskiwanie energii.

Każde Porsche jest samochodem sportowym. Dlatego 
powinno być doskonale dopracowane zarówno 
z myślą o sprinterskich osiągach, jak i wytrzymałości 
długodystansowca. Czynnik ten braliśmy pod 
uwagę, projektując proces odzyskiwania energii, 
czyli wydajnej zamiany energii kinetycznej w fazie 
hamowania na energię zmagazynowaną 
w akumulatorze. W procesie tym silniki elektryczne 
działają jak prądnice, a opór ich pracy w tej roli 
powoduje hamowanie pojazdu. 

Aby zapewnić odzysk energii w Porsche Taycan, 
opracowaliśmy system Porsche Recuperation 
Management (PRM), który działa w nowatorski 
sposób i potrafi przetworzyć nawet 90 proc. energii 
hamowania. Co istotne, podczas aktywnego 
hamowania system odzysku włącza się jako pierwszy, 
a dopiero później i w miarę potrzeby większej redukcji 
prędkości uruchamiają się hamulce mechaniczne. 
Proces ten jest inteligentnie sterowany przez układ 
hamulcowy, zdolny do łączenia obu metod redukcji 
prędkości w gładką i spójną całość. Energia, 
odzyskiwana z bardzo wysoką mocą – sięgającą  
265 kW, trafia z powrotem do akumulatora pojazdu. 

Przełóżmy to na praktykę: gdy podczas codziennej 
eksploatacji jeździsz swoim Porsche Taycan w stylu 
sportowym, aż do jednej trzeciej zasięgu zawdzięczasz 
energii odzyskanej podczas hamowania. Jeżeli np. 
hamujesz z odzyskiem energii z prędkości 200 km/h, 
samochód może zwiększyć zasięg jazdy nawet o 4 km. 

By optymalnie łączyć jazdę w sportowym stylu 
z efektywnością, w systemie PRM oprócz pedału 
hamulca uwzględniliśmy również pedał przyspieszania.  
Trzy tryby odzysku energii możesz wygodnie włączać 
i zmieniać przyciskiem na kierownicy – w ten sposób 
zyskujesz maksymalną kontrolę i o wszystkim możesz 
decydować samodzielnie. 

Jeżeli wyłączysz ten system, ujęcie gazu nie będzie 
skutkować odzyskiwaniem energii i Porsche 
Taycan będzie poruszać się w trybie wolnego koła, 
wykorzystując swoją energię kinetyczną, by jak 
największą odległość pokonać samą siłą bezwładności. 
Z kolei gdy system pozostaje włączony, samo ujęcie 
pedału gazu powoduje umiarkowany, ale wyraźnie 
odczuwalny efekt zwalniający. W trybie Auto takie 
zwalnianie następuje automatycznie – jest sterowane 

przy użyciu czujników pozycji samochodu względem 
innych pojazdów w ruchu: na przykład gdy masz przed 
sobą wolniej jadący samochód, Twoje Porsche 
samoczynnie dostosuje do niego swoją prędkość.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

 
1  Przycisk odzysku energii na kierownicy, służący do wyboru poziomu odzysku
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jazdy o dodatkowedoPrzy hamowaniu z odzyskiem energii z prędkości
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Tak jak w każdym Porsche, również w modelach 
Taycan podwozie stanowi oddzielną domenę 
niezwykle zaawansowanej techniki. Wykorzystaliśmy 
w nim wszystkie rozwiązania stosowane już 
w podwoziach Porsche – by uzyskać idealne 
wyważenie pomiędzy osiągami a komfortem. 
W zakresie jakości prowadzenia zauważalną korzyść 
daje niskie położenie środka ciężkości, uzyskane 
dzięki umieszczeniu akumulatora pod podłogą. 

Inteligentne systemy podwozia, w większości już 
sprawdzone w innych modelach Porsche, pomagają 
w przeniesieniu wypracowanego potencjału 
na drogę: 

Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne zapewnia 
równowagę pomiędzy komfortem a osiągami, 
optymalne właściwości aerodynamiczne, włącznie 
z uzyskaniem niskiego współczynnika oporu 
powietrza, oraz – co nie mniej ważne – duży zasięg 
nawet przy korzystaniu z wysokich osiągów.

System Porsche Active Suspension Management 
(PASM) podnosi poziom stabilności. To elektroniczny 
system kontroli amortyzacji, który reguluje siłę 
tłumienia amortyzatorów, dostosowując ją 
do aktualnie wykrywanych warunków nawierzchni 
oraz do stylu jazdy. W efekcie system redukuje 
nieprzyjemne przechyły nadwozia i podnosi komfort 
odczuwalny na wszystkich fotelach. 

System tylnej osi skrętnej zależnie od prędkości 
jazdy skręca tylne koła w tę samą stronę lub w stronę 
przeciwną względem kół przednich. W zależności od 
sytuacji wywołuje to efekt wirtualnego wydłużenia 
lub skrócenia rozstawu osi. W ten sposób system 
zwiększa stabilność jazdy przy wysokich prędkościach, 
podnosi odporność podwozia na siły odśrodkowe 
podczas dynamicznej jazdy krętymi drogami oraz 
skraca promień skrętu przy manewrowaniu 
w ciasnych miejscach. 

Do zwiększenia sportowej dynamiki przyczynia się 
też Porsche Dynamic Chassis Control Sport 
(PDCC Sport). System ten, wykorzystywany również 
w innych liniach modelowych, niemal całkowicie 
równoważy tendencję pojazdu do przechyłów 
bocznych, dzięki czemu zdecydowanie poprawia 
przyleganie kół do nawierzchni. Przy okazji redukuje 

też kołysanie poprzeczne podczas jazdy 
po nierównej drodze. 

System Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) – 
elektronicznie sterowana blokada mechanizmu 
różnicowego tylnej osi o całkowicie zmiennym 
rozdziale momentu obrotowego – poprawia 
dynamikę i stabilność jazdy. W zależności od kąta 
skrętu przednich kół i prędkości jazdy, położenia 
pedału przyspieszenia, a także kąta i prędkości 
znoszenia system ten poprawia czułość i precyzję 
reakcji na skręcanie kół poprzez precyzyjne 
przyhamowanie prawego lub lewego tylnego koła. 
Przy wysokich prędkościach i w fazie przyspieszania 
podczas wychodzenia z zakrętów dodatkowo 
pomaga utrzymać stabilność jazdy i trakcję kół. 

Aby zagwarantować doskonałe współdziałanie 
pomiędzy poszczególnymi systemami, 
opracowaliśmy zintegrowany system kontroli pracy 
podwozia Porsche 4D Chassis Control. Odpowiada 
on za sterowanie i synchronizację jednostek 
kontrolnych poszczególnych komponentów 
podwozia, a efektem jego działania jest optymalne 
zharmonizowanie wszystkich elektronicznych 
układów podwozia w każdej sytuacji.Podwozie.
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Systemy wspomagające kierowcę.
Systemy wspomagające kierowcę

Prowadzenie samochodu sportowego oznacza 
zdolność do pełnej koncentracji. Z całkowitym 
zaufaniem, że nic nie zakłóci Twoich wrażeń. 

Tempomat adaptacyjny (ACC) automatycznie reguluje 
prędkość Twojego samochodu zależnie od dystansu, 
jaki dzieli Cię od poprzedzającego pojazdu, i w ten 
sposób podnosi poziom komfortu jazdy drogami 
lokalnymi i trasami szybkiego ruchu. 

Dzięki inteligentnemu systemowi Porsche InnoDrive 
wraz z tempomatem adaptacyjnym horyzont 
przewidywania Twojej trasy zwiększa się do nawet  
3 km. Na podstawie danych z nawigacji oraz informacji 
dostarczanych przez radar i czujniki wideo system 
wykrywa ograniczenia prędkości oraz ukształtowanie 
drogi, w tym nachylenia i promienie zakrętów. Dzięki 
temu dokładnie je poznaje, jeszcze zanim do nich 
dojedziesz, i odpowiednio dostosowuje strategię 
zmiany biegów oraz prędkość jazdy. Wszystko to 
odbywa się zgodnie z wysokimi standardami Porsche. 
Ty zyskujesz więcej przyjemności z prowadzenia, 
a Twój pojazd – większą efektywność wraz z każdym 
pokonanym metrem. 

System aktywnego utrzymania pasa ruchu 
wykorzystuje techniki wzdłużnego i poprzecznego 
pomiaru przestrzeni, by pomagać w utrzymaniu 
Twojego Porsche Taycan w granicach pasa ruchu 
i jednocześnie regulować dystans, jaki dzieli go od 
poprzedzających pojazdów. System jest elementem 

Porsche InnoDrive, podobnie jak Asystent korków, 
który utrzymuje samochód pośrodku pasa na drogach 
o dużym natężeniu ruchu i w ten sposób dodatkowo 
zwiększa komfort. 

Asystent zmiany pasa ruchu w chwili, gdy zamierzasz 
zmienić pas ruchu, pokazuje Ci, czy w martwym 
polu widzenia nie znajduje się inny pojazd, co jest 
wyjątkowo przydatne podczas jazdy na autostradzie. 
Z kolei po zmroku Asystent jazdy nocnej (Night 
Vision Assist) pomaga Ci przy użyciu kamery 
podczerwieni: znajdujący się przy drodze piesi oraz 
zwierzęta wyświetlają się w postaci plam cieplnych 
i dodatkowo są podkreślani kolorem. 

Dzięki Porsche Entry & Drive nie musisz wyjmować 
z kieszeni kluczyka do swojego samochodu – 
wystarczy, że Twoje Porsche Taycan rozpozna zapisany 
w nim kod dostępu. Silniki możesz uruchomić 
przyciskiem elektronicznej stacyjki umieszczonej  
po lewej stronie kierownicy lub po prostu poprzez 
wybranie biegu. 

Funkcja Surround View, czyli widoku obszaru 
znajdującego się wokół Twojego samochodu, ułatwia 
zachowanie pełnej ostrożności przy parkowaniu 
i wykonywaniu podobnych manewrów. Bo każdy metr 
pokonany za kierownicą Twojego Porsche Taycan jest 
prawdziwą przygodą – i to przy każdej prędkości. 
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Ładowanie. 

Maksymalna prędkość. 
Również wtedy,  
gdy stoisz w miejscu.



Także w zakresie zasięgu jazdy i czasu ładowania 
Porsche Taycan śmiało udowadnia, do czego zdolne 
jest prawdziwe Porsche. Uważamy, że samochód 
sportowy powinien być zawsze gotowy do wyruszenia 
w trasę, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by 
umożliwić łatwe i sprawne ładowanie, które nie jest 
odrębną czynnością, lecz wpisuje się w codzienny 
plan dnia. Po to, byś mógł zastanawiać się tylko nad 
jednym: dokąd pojechać w następnej kolejności. 

Punktem wyjścia dla naszej koncepcji ładowania 
jest sam pojazd. Jego akumulator, Performance 
Battery Plus, zbudowany w najbardziej zaawansowanej 
technice litowo-jonowej, bazuje na napięciu 
wynoszącym 800 V, czyli podobnie jak w naszym 
samochodzie przeznaczonym do wyścigów 
długodystansowych – Porsche 919 Hybrid. Wyższe 
napięcie daje nie tylko zauważalnie większą moc 
i niższą masę dzięki użyciu przewodów o mniejszym 
przekroju, lecz przede wszystkim krótszy czas 
ładowania. 

A ponieważ zawsze myślimy nie tylko o samym 
produkcie, lecz także o środowisku, w jakim 
będzie on eksploatowany, Porsche angażuje  

się w rozwijanie ogólnokrajowej infrastruktury 
ładowania, np. przy autostradach, zarówno 
z wykorzystaniem własnych rozwiązań, jak i przy 
współpracy z partnerami. 

Obecnie na świecie dostępnych jest już kilka tysięcy 
stacji szybkiego ładowania. Dzięki usłudze 
Porsche Charging Service umożliwimy Ci ładowanie 
samochodu w stale powiększanej sieci stacji 
szybkiego ładowania IONITY, która rozwija się 
w wielu krajach Europy. Korzystając z nich, przez 
pierwsze trzy lata będziesz zwolniony z opłaty 
głównej1). 

Usługa Porsche Turbo Charging dostępna 
w niektórych Porsche Centrach stanowi dalsze 
rozwinięcie sieci ładowania Porsche. W tych 
miejscach możesz w optymalnych warunkach2) 

naładować swój pojazd do zasięgu 100 km w ciągu 
zaledwie 5 minut3) (WLTP). Jeśli masz ładowarkę 
pokładową DC (na prąd stały) o mocy 50 kW 
(a opcjonalnie 150 kW), możesz też wygodnie 
korzystać z publicznych stacji ładowania, 
dostarczających prądu pod napięciem 400 V.

Do tego dochodzą liczne możliwości ładowania 
pojazdu prądem zmiennym (AC), np. przy 
restauracjach i hotelach, jak również w centrach 
wielu miast. Usługa Porsche Charging Service 
stanowiąca część aplikacji Porsche Connect 
pozwala na wygodne korzystanie z dowolnego 
punktu ładowania. Wszystko to sprawia, że Twoje 
Porsche Taycan jest gotowe nie tylko na nadejście 
przyszłości, lecz także na zwykłe, codzienne 
użytkowanie.
 
1)  Tylko w ramach usługi Porsche Charging Service na stacjach ładowania 

IONITY w Europie.
2)  Warunki optymalne to: stanowisko szybkiego ładowania CCS 

o parametrach > 270 kW, > 850 V, temperatura akumulatora w zakresie 
od 30°C do 35°C i początkowy poziom naładowania wynoszący 5 proc.

3)  Dla modeli Porsche Taycan Turbo S oraz Porsche Taycan 4S 
z akumulatorem Performance Battery: 5,5 min.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.
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Dla wielu użytkowników pojazdów elektrycznych 
podstawą jest ładowanie samochodu we własnym 
garażu – w ten sposób najłatwiej wpisać tę czynność 
w dobowy rozkład zajęć. Jest ona wówczas również 
bardzo łatwa do wykonania: wystarczy otworzyć 
klapkę gniazda ładowania w samochodzie1) 
i podłączyć przewód ładujący. 

My jako rozwiązanie standardowe polecamy 
wykorzystanie mobilnej ładowarki Mobile Charger 
Plus2), podłączonej do gniazdka elektrycznego 
w Twoim domu lub garażu. Możesz też użyć 
inteligentnej ładowarki Mobile Charger Connect 
z ekranem dotykowym, a także wygodnie zamocować 
moduł Mobile Charger Connect na ścianie w swoim 
garażu w postaci stacji ładującej (Charging Dock), 
którą również oferujemy w ramach wyposażenia 

opcjonalnego. Aplikacja Porsche Connect zapewnia 
Ci wtedy dostęp do informacji o bieżącym poziomie 
energii w akumulatorze i czasie pozostałym do jego 
pełnego naładowania. 

Przy użyciu zegara ładowania w systemie Porsche 
Communication Management (PCM) z nawigacją 
online lub korzystając z aplikacji Porsche Connect, 
możesz ustawić porę, o której Twój samochód 
powinien być gotów do jazdy następnego dnia. 

Aby ułatwić Ci szybkie i łatwe ładowanie Twojego 
Porsche Taycan w domu, oferujemy też inteligentny 
sterownik Home Energy Manager, który – 
zainstalowany w domowej skrzynce elektrycznej – 
pozostaje w ciągłej łączności z ładowarką. Dzięki 
temu masz pewność, że w trakcie ładowania 

samochodu w garażu również Twoje domowe 
odbiorniki prądu są zaopatrywane w energię 
elektryczną na właściwym poziomie. Przy okazji 
rozwiązanie to ułatwi Ci efektywne wykorzystywanie 
generowanej w domu energii słonecznej. Oczywiście 
chętnie pomożemy Ci w przeprowadzeniu 
profesjonalnego przeglądu Twojej domowej instalacji 
elektrycznej. W celu dokonania wstępnej oceny 
indywidualnych potrzeb i możliwości w zakresie 
ładowania zalecamy przeprowadzenie wstępnego 
testu ładowania – charging pre-check. Odpowiedzi 
na wszelkie pytania w tym zakresie uzyskasz 
w swoim Porsche Centrum.

 
1) Dostępne opcjonalnie; standardowe wyposażenie Porsche Taycan Turbo S.
2) Dostępne najwcześniej od połowy roku 2020.

Ładowanie w domu.
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Dla Porsche zawsze charakterystyczne było to, 
że myślimy nie tylko o pojazdach, ale również 
o koncepcjach. Dlatego koncepcja Porsche Taycan 
nie kończy się na samochodzie. Nie kończy się nawet 
na granicy miasta. Już teraz możemy zaoferować 
sieć kilku tysięcy stacji ładowania, działając wspólnie 
z naszymi partnerami, takimi jak IONITY i Electrify 
America. 

Ponadto nasza sieć wydajnych ładowarek Porsche 
Turbo Chargers jest stale i intensywnie rozwijana. 
Obecnie w wielu Porsche Centrach możesz 
naładować swoje Porsche Taycan, posługując się 
urządzeniami o mocy do 270 kW, działającymi pod 
napięciem 800 V. Do tego należy dodać tysiące 
publicznych stanowisk ładowania prądem zmiennym, 
które znajdują się w centrach miast i w wielu innych 
miejscach, takich jak luksusowe hotele i restauracje, 
dzięki sieci Porsche Destination Charging Network. 

Gdy jesteś w podróży, inteligentne systemy pomagają 
Ci w skutecznym zarządzaniu zasięgiem. Planer 
ładowania1) planuje Twoją trasę, przewidując postoje 
na ładowanie akumulatora, aby zagwarantować Ci 
spokojną podróż. Ponadto możesz skorzystać z funkcji 
Porsche Intelligent Range Manager, dostępnej 

opcjonalnie w niektórych krajach. Umożliwia  
ona precyzyjne dopasowanie działania różnych 
systemów w trakcie długich podróży i takie 
wykorzystanie aktywnej nawigacji, by w efekcie 
skrócić czas jazdy i postojów na ładowanie do 
niezbędnego minimum. Oprócz innych parametrów 
prędkość maksymalna samochodu oraz działanie 
klimatyzacji zostają ustawione tak, abyś osiągnął 
jak największy zasięg przy optymalnym poziomie 
komfortu i najlepszych możliwych w danej sytuacji 
osiągach. Jeżeli podczas jazdy system wykrywa, że 
mógłbyś skrócić czas podróży z ustawieniami 
innymi niż bieżące, przekazuje Ci na ten temat 
proaktywne wskazówki, podawane w formie ikonki 
wyświetlanej na ekranie. 

Dzięki usłudze Porsche Charging Service ładowanie 
na publicznych stacjach jest teraz jeszcze łatwiejsze. 
Aplikacja Porsche Connect umożliwia Ci wyszukanie 
takich stacji w wielu krajach i wygodne opłacanie 
rachunków za ładowanie. Nie musisz rejestrować się 
u każdego dostawcy. Nasza usługa obejmuje 
wystawianie i regulowanie faktur poprzez Twoje 
konto Porsche ID. 

Ładowanie na trasie.

Dostępne aktualnie stacje ładowania możesz 
w każdej chwili znaleźć poprzez system Porsche 
Communication Management (PCM) w swoim 
samochodzie albo online, na stronie  
www.porsche.com/taycan-charging.
 
1) Dostępne tylko w niektórych krajach.
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Porsche Connect. 

Wszechstronne połączenie  
z Twoim samochodem.



 
1 Nawigacja Plus

Porsche Connect.

Porsche Connect odpowiada za łączność pomiędzy 
Tobą a Twoim Porsche Taycan oraz pomiędzy 
pojazdem a całym światem. Czyni to bez przerwy – 
przed, w trakcie i po Twojej podróży. System 
ten wzbogaca istniejące funkcje samochodu 
o inteligentne, cyfrowe usługi i aplikacje, zapewniając 
możliwość wszechstronnej personalizacji pojazdu. 
Nowy proces rejestracji sprawia, że samochód 
pozostaje w niezawodnej łączności ze swoim 
właścicielem – nawet wtedy, gdy czasowo używają 
go inni kierowcy. 

Po raz pierwszy poszczególne funkcje możesz 
dokupić oddzielnie, już po nabyciu pojazdu (zależnie 
od jego kon�guracji). Zrobisz to w sklepie Porsche 
Connect Store, dzięki rozwiązaniu nazwanemu FoD 
(Function on Demand, czyli funkcja na życzenie). 

Działanie Porsche Connect bazuje na module LTE, 
który zapewnia pełną i niezakłóconą łączność oraz 
transfer danych w Twoim Porsche Taycan, a także 
komunikację z Twoim smartfonem lub tabletem. Nowy 
pakiet Porsche Connect wraz z pakietem danych 
umożliwia Ci wygodne korzystanie ze wszystkich 
usług – włącznie z radiem internetowym i funkcją 
strumieniowania muzyki. Ponadto w wielu krajach 
możesz dokupić pakiet danych do uzyskania 
łączności z Internetem przy użyciu swoich urządzeń 
mobilnych. 

W modelach Porsche Taycan zakres Porsche 
Connect został wzbogacony o nowatorskie usługi, 
z których najważniejszą jest pilot obsługi głosowej. 
Mówisz po prostu: „Hej, Porsche“, a o resztę dba 
program rozpoznawania mowy w Twoim ojczystym 
języku. Samochód reaguje na Twoje komunikaty, 
takie jak np. „Zimno mi“. Możesz również korzystać 
z mieszanej obsługi głosowo-dotykowej – 
na przykład wskazujesz palcem miejsce na mapie 
i mówisz: „Rozpocznij prowadzenie“. 

Podczas jazdy moduł nawigacji Plus nieustannie 
wyszukuje informacje na temat ruchu przekazywane 
w czasie rzeczywistym, abyś mógł ominąć korki 
i zaoszczędzić czas. Planer ładowania1) uwzględnia 
dogodnie zlokalizowane stacje ładowania, dzięki 
czemu możesz planować podróż w dalsze miejsca, 
przewidywać postoje na ładowanie akumulatora, 
a następnie stale aktualizować trasę przejazdu. 

Stacje ładowania są automatycznie wybierane 
i włączane do Twojej trasy – a jednocześnie na ekranie 
wyświetlane są informacje na temat pozostałego 
zapasu energii, czasu ładowania i całkowitego czasu 
podróży po wliczeniu postoju. Z usługi tej możesz 
także korzystać poprzez aplikację Porsche Connect 
na smartfon. Stacje ładowania i inne cele, takie jak 
restauracje lub hotele, możesz błyskawicznie 
wybierać przy użyciu wyszukiwarki. 

Wszystko to możesz mieć na oku również podczas 
jazdy – umożliwia Ci to monitor trasy. Funkcja 
ta zapewnia czytelny i na bieżąco aktualizowany 
podgląd ruchu oraz informacje na temat zasięgu 
i wskazanego postoju na ładowanie: nie martwiąc 
się o te przyziemne sprawy, możesz w pełni skupić 
się na przyjemności, jaka płynie z prowadzenia 
Twojego samochodu.
 
1) Dostępne tylko w niektórych krajach.

Porsche Connect

1
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System Porsche Communication Management (PCM) 
w Twoim Porsche Taycan umożliwia Ci korzystanie z usługi 
Radio Plus. Zapewnia ona dostęp do nieprzerwanej 
rozrywki – poprzez połączenie radia internetowego 
zintegrowanego z systemem PCM i automatycznego 
przełączania pomiędzy źródłami radia FM/DAB/online. 

Co więcej, PCM jest kompatybilny z interfejsem  
Apple CarPlay, który stanowi preferowany, bezpieczniejszy 
sposób używania Twojego iPhone’a w samochodzie. 
Poprzez CarPlay otrzymujesz wskazówki nawigacyjne, 
wysyłasz i odbierasz wiadomości tekstowe oraz 
korzystasz z szeregu innych funkcji – wszystko dzięki 
dostępnemu w pojeździe systemowi PCM lub funkcji 
obsługi głosowej Siri. W ten sposób możesz w pełni 
skoncentrować się na drodze. 

Kolejną istotną, a jednocześnie nową zaletą Porsche 
Taycan jest możliwość przekazywania treści z Apple Music 
bezpośrednio do systemu PCM. Dotykasz ikonki Apple 
Music i zyskujesz dostęp do ponad 60 milionów 
nieprzerywanych reklamami utworów, w tym także 
do starannie ułożonych playlist, dopasowanych do każdego 
nastroju w podróży. Możesz też – wychodząc od dowolnej 
piosenki w radiu – stworzyć własny kanał na Apple Music. 
Właściciele nowego Porsche Taycan otrzymują bezpłatną 
subskrypcję Apple Music na okres do sześciu miesięcy1). 

Jeżeli korzystasz z funkcji Car Control, aplikacja Porsche 
Connect daje Ci stały dostęp do informacji o statusie 
pojazdu, np. o zamknięciu drzwi czy ciśnieniu w oponach, 
i umożliwia sterowanie wybranymi funkcjami. Z kolei 

usługa E-Control dostarcza informacji na temat funkcji 
z zakresu elektromobilności, takich jak stan naładowania 
akumulatora i aktualny zasięg. Możesz w każdej chwili 
sprawdzić prędkość procesu ładowania. 

Aplikacja zawiadamia Cię również o zmianach statusu. 
Jeżeli zainstalowałeś w domu Porsche Mobile Charger 
Connect i sterownik Porsche Home Energy Manager, 
możesz włączać profile inteligentnego ładowania 
i ładować akumulator swojego pojazdu w racjonalnych 
cenach, na przykład optymalnie wykorzystując energię 
słoneczną. Przed rozpoczęciem podróży możesz, przy 
użyciu usługi Climate, ustawić odpowiadającą 
Ci temperaturę we wnętrzu pojazdu. Pozwala ona 
schłodzić lub ogrzać kabinę auta nawet wtedy, gdy nie 
jest ono w trakcie ładowania. Obydwie funkcje można 
też zawczasu zaprogramować za pomocą timera.  
A jeżeli nie pamiętasz, jak najłatwiej trafić do miejsca, 
w którym zostawiłeś samochód, funkcja Car Finder 
doprowadzi Cię do niego bezbłędnie i najkrótszą drogą. 

Na wszelki wypadek Twoje Porsche Taycan chronione jest 
przez system Porsche Vehicle Tracking System (PVTS), 
który wykorzystuje niezależną funkcję wykrywania 
kradzieży. Więcej informacji na temat pakietu 
zabezpieczenia Car Security otrzymasz w sklepie Porsche 
Connect Store. 

Aby Twoje przyszłe wizyty w serwisie były jeszcze bardziej 
efektywne, wkrótce zaczniemy oferować dostępne 
opcjonalnie aktualizacje oprogramowania dla Twojego 
Porsche Taycan. Dzięki nim Twój samochód będzie 
zawsze korzystał z programów w najnowszej wersji. 

Porsche Connect

Twoja ulubiona muzyka  
w podróży. 

Słuchaj wygodnie w swoim Porsche 
Taycan ponad 60 milionów utworów 
nieprzerywanych reklamami.

 
1)  Zależnie od kraju. Korzystanie z Apple Music  

wymaga subskrypcji. 
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My Porsche.

Pakiet Porsche Connect i wszystkie usługi 
wchodzące w jego skład są na całym świecie 
dostępne przez trzy lata. Z poszczególnych funkcji 
można korzystać od chwili zakupu samochodu. 
Wszystkie funkcje aplikacji Porsche Connect  
łączą Cię z Twoim Porsche Taycan w ramach 
zintegrowanego ekosystemu, w którym 
porozumiewasz się z samochodem poprzez 
multimedia. Dzięki funkcji My Porsche, która 
zapewnia Ci dostęp online do własnego profilu 
Porsche, możesz nie tylko sprawdzać wszystkie 
ważne informacje na temat swojego samochodu, 
lecz również przesyłać zaplanowane trasy do jego 
nawigacji lub kontaktować się z najbliższym 
Porsche Centrum. W celu korzystania z tej usługi 
otrzymasz własne konto Porsche ID. 

Ponadto usługi Porsche Connect można z łatwością 
konfigurować. Wejdź na stronę Porsche Connect 
Store i dowiedz się więcej na temat wszystkich 
dostępnych funkcji i usług. Przedłużaj okres ważności 
swojego kontraktu, poszerzaj jego warunki 
i dokupuj dodatkowe usługi. Nieograniczona kontrola 
nad Twoim Porsche Taycan jest całkowicie 
w Twoich rękach. 

Wszystkie pozostałe informacje znajdziesz  
na stronie www.porsche.com/connect.

My Porsche 6564



Personalizacja.

Jego dusza. 
Twój podpis. 



Kolory.  
1)  Wszystkie dostępne kolory i wersje kolorystyczne wnętrza znajdziesz na stronie 

www.porsche.com/taycan-visualizer lub w najbliższym Porsche Centrum.

Kolory

Kolory nadwozia1). Wnętrze1). 

Kolory tradycyjne. Gentian Blue Metallic Coffee Beige Metallic

Biały Dolomite Silver Metallic Kolory specjalne.

Czarny Mamba Green Metallic Carmine Red

Kolory metaliczne. Frozenblue Metallic Neptune Blue

 
Jet Black Metallic Mahogany Metallic Crayon

Volcano Grey Metallic Frozenberry Metallic Ice Grey Metallic

Carrara White Metallic Cherry Metallic

Wnętrze częściowo wykończone skórą.
Wnętrze wykończone skórą w dwóch 
odcieniach, skóra gładko wyprawiona.

Wnętrze bez tapicerki skórzanej  
w dwóch odcieniach. Pakiety wykończenia wnętrza.

Czarny Czarny i Bordeaux Red Czarny i Slate Grey Włókna węglowe, efekt matowy
Porsche Exclusive Manufaktur

Slate Grey Czarny i Chalk Beige Graphite Blue i Slate Grey Aluminium w romboidalny wzór

Wnętrze częściowo wykończone  
skórą w dwóch odcieniach. Czarny i Crayon

Czarny i Chalk Beige Czarny i Slate Grey Truffle Brown Pakiety akcentów stylistycznych.

Wnętrze bez tapicerki skórzanej. Basalt Black Czarny

Wnętrze wykończone skórą. 
Skóra klubowa Olea w dwóch odcieniach.Czarny Czarny Ciemny srebrny

Slate Grey Graphite Blue Basalt Black i Atacama Beige Neodyme Neodyme 

Blackberry Slate Grey Basalt Black i Meranti Brown Lakier zgodny z kolorem nadwozia
Porsche Exclusive Manufaktur

Wnętrze wykończone skórą, skóra 
gładko wyprawiona.

Wnętrze wykończone skórą  
– skóra klubowa Olea. Ciemne drewno paldao z otwartymi 

porami
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1 Koło na obręczy Taycan Turbo Aero o średnicy 20 cali
2 Koło na obręczy Sport Aero o średnicy 20 cali
3  Koło na obręczy Mission E Design o średnicy 21 cali 

lakierowane na kolor nadwozia Porsche Exclusive Manufaktur
4  Koło na obręczy Mission E Design o średnicy 21 cali 

lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)  
Porsche Exclusive Manufaktur

5  Koło na obręczy Taycan Exclusive Design o średnicy 21 cali   
Porsche Exclusive Manufaktur

6  Koło na obręczy Taycan Exclusive Design o średnicy 21 cali 
lakierowane na kolor Aurum, satynowany  
Porsche Exclusive Manufaktur

7  Koło na obręczy Taycan Exclusive Design o średnicy 21 cali 
z łopatkami aerodynamicznymi z włókna węglowego  
Porsche Exclusive Manufaktur

 
Inne obręcze ze stopów lekkich znajdziesz na stronie konfiguratora 
Porsche.

Koła.
Porsche  

Tequipment.

Swój samochód możesz spersonalizować w dowolnej 
chwili po jego zakupie. Służy do tego program  
akcesoriów Porsche. Pełną listę produktów  
znajdziesz online na stronie www.porsche.com/�nder. 

Koła 

7

4

3

61
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Porsche Exclusive Manufaktur.

Twoja inspiracja. Nasza pasja.

Wszystko, co robimy, możliwe jest tylko dzięki 
wartościom takim jak oryginalność, entuzjazm 
i dokładność w każdym detalu – wartościom, które 
rodzą się już na etapie konsultacji. Zawsze pamiętamy 
o jednym: działamy po to, by sprostać Twoim wysokim 
wymaganiom. W ten sposób zamieniamy standardowe 
Porsche w to jedyne i niepowtarzalne: w Twoje Porsche. 

W jaki sposób spełniamy Twoje życzenia? Osiągamy 
to dzięki konsekwencji i najwyższej dbałości, metodami 
autentycznego rzemiosła i z użyciem wybornych 
materiałów, takich jak skóra, Alcantara®, włókno 
węglowe, szlachetne gatunki drewna czy aluminium. 
W efekcie tworzymy produkt zrodzony z naszego 
entuzjazmu i zaangażowania, który łączy sportowy 
charakter, komfort i styl, a jednocześnie odzwierciedla 
Twój gust. Tworzymy Porsche z Twoim indywidualnym 
charakterem. 

Oferujemy bogatą gamę możliwości personalizacji, 
modyfikacje wizualne i techniczne – zarówno 
na zewnątrz, jak i we wnętrzu samochodu, sięgające 
od pojedynczego elementu po zmiany wszechstronne 
i gruntowne. Bo Twoja inspiracja jest naszą pasją. 

Zainspiruj się przykładami, które przedstawiamy 
na następnych stronach, wejdź na stronę  
www.porsche.com/exclusive-manufaktur i dowiedz 
się, w jaki sposób tworzymy te wyjątkowe pojazdy. 

Długo i cierpliwie gromadziliśmy nasze doświadczenie. 
Od początku dla Porsche istotne było nastawienie 
na realizację życzeń klientów – zajmował się tym nasz 
oddział życzeń specjalnych. Do 1986 r. nosił on nazwę 
Porsche Sonderwunschprogramm, następnie Porsche 
Exclusive. Obecnie ten program personalizacji 
nazywamy Porsche Exclusive Manufaktur. 

Kochamy naszą pracę i kochamy jej efekty. W każdy 
ręcznie wykonany szew, każdy skrawek szlachetnej 
skóry, każdy misterny detal wkładamy tyle samo 
pasji i staranności. Nasze doświadczenie przenosimy 
na samochód – kierując się Twoją inspiracją. 
W ten sposób realizujemy marzenia. Bezpośrednio 
w naszym atelier. 

Porsche Exclusive Manufaktur 7372



Uwieńczenie personalizacji: jak własny podpis. 
Porsche Taycan Turbo w kolorach Dolomite Silver Metallic i Mamba Green Metallic.

 ◼  Pas świetlny z logo PORSCHE w  
kolorze Glacier Blue1) 

 ◼  Oznaczenie modelu lakierowane na  
kolor czarny (wysoki połysk) 

 ◼ Pakiet Carbon SportDesign2)

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

Porsche Exclusive Manufaktur

 
1) Dostępne wstępnie od 09/2020.
2) Dla modeli Porsche Taycan Turbo i Porsche Taycan 4S, dostępne wstępnie od 06/2020.

Koła na obręczach  
Taycan Exclusive  
Design o średnicy  
21 cali z łopatkami  
aerodynamicznymi z  
włókna węglowego

Pakiet SportDesign

Lusterka boczne z górną częścią 
obudowy z włókna węglowego1)

Pakiet akcentów 
zewnętrznych lakierowanych 
na kolor nadwozia

Re¹ektory diodowe w kolorze Glacier Blue 
z mozaikową wiązką światła i systemem  
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Pakiet Carbon SportDesign2)

Projektory diodowe w drzwiach, 
emitujące logo PORSCHE

Oznaczenie modelu  
na drzwiach  
lakierowane na kolor  
czarny (wysoki połysk)

Koła na obręczach  
Mission E Design o średnicy 
21 cali, lakierowanych 
na kolor nadwozia
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Porsche Taycan Turbo z wnętrzem w kolorach czarnym i Chalk Beige1).

Porsche Exclusive Manufaktur

 
1)  Kompletna konfiguracja pojazdu dostępna jest  

na stronie www.porsche.com/exclusive-manufaktur.
2) Dostępne wstępnie od 02/2020.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu, zużycia energii 
oraz klasy efektywności znajdziesz na s. 83 i nast.

Herb Porsche wytłoczony na zagłówkach2)

Logo PORSCHE na pokrywie 
schowka konsoli środkowej

Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego  
z matowym wykończeniem, podświetlane

Pakiet akcentów lakierowanych na kolor nadwozia

Pasy bezpieczeństwa w kolorze Chalk Beige

Pakiet wykończenia wnętrza 
elementami z włókna węglowego 
z matowym wykończeniem

Kierownica z wieńcem  
z włókna węglowego z  
matowym wykończeniem

Tarcza stopera Sport Chrono w kolorze białym
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Dane techniczne. 

Nie jeden nowy standard. 
Lecz wiele.



Dane techniczne.
Dane techniczne

Wymiary

1379 mm*/
1381 mm**/
1378 mm***

14,3°*/
14,8°**/ 
14,1°***

*Porsche Taycan 4S/**Turbo/***Turbo S

4963 mm

2144 mm 1966 mm
2900 mm

127 mm*/128 mm**/126 mm***

11,2°*/      
11,2°**/ 
11,0°***

10,5°*/
10,6°**/
10,5°***

Układ napędowy Porsche E-Performance
Model 
Wariant akumulatora

Porsche Taycan Turbo S 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan Turbo 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery

Silnik elektryczny, oś przednia Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik elektryczny, oś tylna Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Silnik synchroniczny  
z magnesami trwałymi

Moc (kW/PS) do 460/625 do 460/625 do 360/490 do 320/435

Moc w trybie overboost,  
z systemem Launch Control (kW/KM)  do 560/761 do 500/680 do 420/571 do 390/530

Maksymalny moment obrotowy  
z systemem Launch Control (Nm) 1050 850 650 640

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 260 260 250 250

Przyspieszenie 0–100 km/h  
z systemem Launch Control (w sekundach) 2,8 3,2 4,0 4,0

Przyspieszenie 0–200 km/h  
z systemem Launch Control (w sekundach) 9,8 10,6 12,9 13,3

Przyspieszenie przy wyprzedzaniu  
80–120 km/h (w sekundach) 1,7 1,9 2,3 2,3

Ładowanie
Model 
Wariant akumulatora

Porsche Taycan Turbo S 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan Turbo 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery

Pojemność akumulatora brutto (kWh) 93,4 93,4 93,4 79,2

Pojemność akumulatora netto (kWh) 83,7 83,7 83,7 71

Czas ładowania dla prądu zmiennego (AC)  
o mocy 11 kW (0–100%) (h) 9 9 9 8

Maksymalna moc ładowania dla prądu stałego (DC) (kW) 270 270 270 225

Czas ładowania dla prądu stałego (DC) o mocy 50 kW  
do zasięgu 100 km (WLTP) (min) 31 28 28 31

Czas ładowania dla prądu stałego (DC) przy maksymalnej 
mocy ładowania do zasięgu 100 km (WLTP) w warunkach 
optymalnych1) (min)

5,5 5 5 5,5

Czas ładowania dla prądu stałego (DC) o mocy 50 kW 
(5–80 proc.) (min) 93 93 93 93

Czas ładowania dla prądu stałego (DC) przy maksymalnej 
mocy ładowania, od poziomu 5 proc. do 80 proc. 
w warunkach optymalnych1 ) (min)

22,5 22,5 22,5 22,5

 
1) Warunki optymalne to: stanowisko szybkiego ładowania CCS o parametrach >270 kW, >850 V,  

temperatura akumulatora w zakresie od 30°C do 35°C i początkowy poziom naładowania 5 proc.
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Dane techniczne

 
1) Masa obliczana jest zgodnie z odpowiednimi dyrektywami WE i odnosi się do pojazdów z wyposażeniem wyłącznie standardowym. Elementy wyposażenia opcjonalnego zwiększają masę. Podane wartości obejmują masę kierowcy wynoszącą 75 kg.
2)  Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. cykl WLTP w pełni zastąpił Nowy Europejski Cykl Jazdy (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Wszystkie prezentowane 

pojazdy marki Porsche uzyskały homologację zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie 
na Państwa życzenie. Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały dopuszczone do użytku drogowego. Niektóre elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne tylko za dodatkową opłatą. Dostępność wyposażenia oraz opcji, z uwagi 
na lokalne przepisy i ograniczenia, może różnić się na poszczególnych rynkach. Informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymacie Państwo w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące 
parametrów, konstrukcji, osiągów, wymiarów, mas, zużycia paliwa i klasy efektywności opon są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, w chwili przekazywania ich do druku. Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych 
oraz innych informacji o produktach bez uprzedzenia. 
Rzeczywiste kolory mogą się różnić od kolorów przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Porsche są wykonywane z materiałów spełniających pod względem 
możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia 
wszystkim użytkownikom samochodów marki Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 578). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-środowiska/recykling-samochodow.html.

3) Wartość orientacyjna, zmierzona w częściowym cyklu WLTP (z uwzględnieniem użycia urządzeń pomocniczych, takich jak klimatyzacja).

Podwozie
Model 
Wariant akumulatora

Porsche Taycan Turbo S
Performance Battery Plus

Porsche Taycan Turbo 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery

Średnica zawracania (m) – 11,7 11,7 11,7

Średnica zawracania przy systemie 
 tylnej osi skrętnej (m) 11,2 11,2 11,2 11,2

Tarcze hamulcowe przy osi przedniej – 
średnica/grubość (mm) 420/40 415/40 360/36 360/36

Tarcze hamulcowe przy osi tylnej –  
średnica/grubość (mm) 410/32 365/28 358/28 358/28

Masy

Masa własna (kg) 2295 2305 2220 2140

Masa własna (WE) (kg)1) 2370 2380 2295 2215

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2870 2880 2880 2880

Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu 
z systemem bagażników dachowych  
Porsche (kg)

75 75 75 75

Pojemności

Pojemność bagażnika tylnego (w litrach) 366 366 407 407

Pojemność bagażnika przedniego (w litrach) 81 81 81 81

Zasięg / zużycie energii / emisje2)

Model 
Wariant akumulatora

Porsche Taycan Turbo S 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan Turbo 
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery Plus

Porsche Taycan 4S
Performance Battery

Zasięg (WLTP) (km) 388–412 381–450 386–463 333–407

Zasięg (na długich trasach) (km)3) 340 370 365 320

Zużycie energii elektrycznej (w cyklu mieszanym) 
(w kWh/100 km) 24,5–25,7 23–26,7 22–26,2 21,1–25,7

Emisja CO₂ (w cyklu mieszanym) 0 0 0 0
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I. Zasięg
Podane zasięgi, określone przy użyciu standardowego cyklu WLTP, umożliwiają dokonanie porównań 
pomiędzy ofertami różnych producentów. Uwzględniają zasięg powiększony dzięki odzyskowi energii 
podczas hamowania pojazdu. Podany dodatkowo zasięg na długich trasach ma charakter orientacyjny, 
umożliwiający planowanie dalszych podróży. Obliczenia bazują na częściowym cyklu WLTP, typowym 
dla jazdy na dalekich trasach, i uwzględniają korzystanie z urządzeń pomocniczych, takich jak np. 
klimatyzacja. Na rzeczywisty zasięg wpływa wiele czynników, m.in.: styl prowadzenia pojazdu, natężenie 
ruchu na drodze, topografia terenu, prędkość jazdy, korzystanie z urządzeń dodatkowych i podnoszących 
komfort (np. z klimatyzacji, z funkcji pobierania informacji online czy ze sprzętu audio), temperatura 
zewnętrzna, liczba pasażerów, obciążenie bagażem czy wybrany tryb jazdy (np. Sport).

II. Akumulator
Akumulator litowo-jonowy podlega procesom fizycznego i chemicznego starzenia się, jak również 
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Procesy te, obniżające pojemność akumulatora, zachodzą 
w tempie zależnym od sposobów eksploatacji i warunków środowiska, jednak w miarę starzenia się 
akumulatora zasięg jazdy spada, a czas ładowania się wydłuża. Ze względu na wpływ temperatury 
na akumulator i jego trwałość oraz wydajność ładowania prosimy o uwzględnianie poniższych kwestii 
przy parkowaniu, prowadzeniu i ładowaniu pojazdu: 
•  Jeśli jest to możliwe, należy unikać ciągłej ekspozycji pojazdu na temperatury zewnętrzne 

przekraczające 30°C (np. długotrwałego parkowania w miejscu narażonym na bezpośredni dostęp 
światła słonecznego). 

•  Jeżeli nie da się uniknąć wystawienia pojazdu podczas postoju na działanie temperatur otoczenia 
przekraczających 30°C, należy po zakończeniu jazdy podłączyć go do gniazdka ładowania i naładować 
akumulator prądem AC (zmiennym) maksymalnie do 85 proc. 

•  Jeżeli samochód pozostaje nieużywany przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, należy w miarę możliwości 
zapewnić mu postój w temperaturach otoczenia w zakresie od 0°C do 20°C, a stan ładowania 
akumulatora powinien utrzymywać się przez ten okres w granicach pomiędzy 20 a 50 proc. 

•  Idealną temperaturą dla akumulatora jest ta w zakresie od 30°C do 35°C – w takiej uzyskuje się 
najkrótszy możliwy czas ładowania. 

•  Jeżeli pojazd jest ładowany codziennie, maksymalny stan naładowania akumulatora wysokiego 
napięcia należy ustawiać na ok. 80 proc.

III. Ładowanie
Podane wydajności i czas ładowania mogą się różnić w zależności od ograniczeń fizycznych 
i chemicznych, zależnych od czynników takich jak: dostępne parametry infrastruktury energetycznej 
w danym kraju, parametry indywidualnej instalacji domowej danego użytkownika, temperatura 
otoczenia, użycie klimatyzacji postojowej i stan naładowania, a także wiek akumulatora. Z tych 
powodów rzeczywisty czas ładowania może być znacznie dłuższy od podanego. Aby osiągnąć 
optymalne wartości podanego czasu ładowania prądem stałym (DC = prąd stały) dla wzrostu stanu 
naładowania z 5 do 80 proc., niezbędne jest dysponowanie stanowiskiem szybkiego ładowania  
CCS (Combined Charging System) o mocy > 270 kW i napięciu > 850 V, temperatura akumulatora 
musi mieścić się w granicach od 30°C do 35°C, a jego początkowy stan naładowania nie może 
przekraczać 5 proc. Takich samych warunków wymaga uzyskanie czasu ładowania potrzebnego 
do zapewnienia (według norm WLTP) zasięgu 100 km. W fazie, w której akumulator jest bliski 
naładowania do pełnej pojemności, szybkość jego ładowania spada z przyczyn fizycznych i chemicznych. 
Dlatego na ogół rozsądne jest wykorzystywanie szybkiego ładowania prądem stałym do naładowania 
akumulatora do 80 proc. lub do pożądanego zasięgu. Częste i regularne korzystanie ze stanowisk 
szybkiego ładowania CCS w dłuższym okresie powoduje wydłużenie czasu ładowania. Aby regularnie 
i szybko ładować akumulator prądem stałym (DC), zalecamy maksymalną moc ładowania na 
poziomie 50 kW. Przy ładowaniu akumulatora w warunkach domowych zalecamy korzystanie z prądu 
zmiennego (AC = prąd zmienny). Używanie do tego celu przemysłowych gniazdek elektrycznych  
na prąd zmienny umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności i znacznie krótszego czasu ładowania niż 
przy korzystaniu ze zwykłych domowych gniazdek elektrycznych. 

IV. Siła napędowa 
Wielkość siły napędowej dostępnej w pojazdach elektrycznych zasilanych energią z akumulatora 
zależy od szeregu czynników, takich jak: czas trwania pożądanych osiągów, napięcie, pod jakim 
pracuje akumulator, oraz jego temperatura. Podane parametry mocy dostępne są przez co najmniej 
10 s, a podane osiągi w trybie overboost z należącą do wyposażenia standardowego funkcją 
Launch Control – przez co najmniej 2,5 s. Wyjątkowo dynamiczne prowadzenie samochodu lub 
ładowanie jego akumulatora na stanowiskach szybkiego ładowania może powodować wzrost 
temperatury akumulatora i przez to czasowy spadek siły napędowej. Ze względu na otoczenie 
fizyczne maksymalna moc wymagana do uzyskania podanych wartości osiągów może być 
generowana wielokrotnie, ale na ogół nie wiele razy z rzędu, raz za razem.

Ważne informacje

Ważne informacje. 
1) Niski hałas toczenia, średni hałas toczenia, wysoki hałas toczenia.

Opony
Typ opon Wymiary Klasa efektywności paliwowej / 

oporów toczenia
Klasa przyczepności 
na mokrej nawierzchni

Zewnętrzny hałas toczenia1) 
(klasa)

Zewnętrzny hałas toczenia 
(dB)

Opony letnie

225/55 R 19 B B 72

275/45 R 19 B B 73

225/55 R 19 B A 71

275/45 R 19 B A 72

225/55 R 19 B A 71

275/45 R 19 B A 71

245/45 R 20 B A 71

285/40 R 20 B A 71

265/35 ZR 21 C A 72

305/30 ZR 21 C A  73

265/35 ZR 21 C A  72

305/30 ZR 21 C A  72

Ze względów logistycznych i technicznych związanych z procesem produkcji nie jesteśmy w stanie przyjmować zamówień na ogumienie konkretnych marek.
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