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Modele przedstawione w niniejszej publikacji są zatwierdzone do użytku drogowego. Niektóre elementy wyposażenia występują wyłącznie jako opcje 
dostępne za dopłatą. Ze względu na lokalne przepisy i ograniczenia dostępność poszczególnych modeli oraz opcji może być różna w zależności  
od konkretnego rynku. W sprawach związanych z wyposażeniem standardowym i opcjonalnym prosimy kontaktować 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 chwili publikacji (12/2019). Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz zakresu 
wyposażenia i dostaw bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od kolorów przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo  
do błędów i pominięć. Noty prawne w poszczególnych językach znajdziesz na stronie www.porsche.com/disclaimer



Od samego początku budujemy znacznie więcej niż tylko samochody sportowe – naszym celem jest 
nieustanne przesuwanie granic tego, co wykonalne. Świadomie nie pozostawiamy sobie miejsca 
na kompromisy. Harmonijne powiązanie nowatorskich rozwiązań technicznych w konsekwentną całość 
tworzy jedyną w swoim rodzaju wartość, którą docenia się już od pierwszej chwili. Idea Porsche 
E-Performance, rozwijana dzięki wynalazczej ciekawości, w duchu innowacji, przenosi sferę czystych 
emocji wprost na drogę. I właśnie to jedyne w swoim rodzaju uczucie wyróżnia Porsche spośród innych 
samochodów sportowych. 

Porsche E-Performance. 
Elektryczność w służbie osiągów. 



NAJWAŻNIEJSZYMI KOMPONENTAMI W  

PRODUKCJI SAMOCHODÓW SPORTOWYCH SĄ  

ODWAGA, DUCH INNOWACJI I NACISK NA  

WYDAJNOŚĆ. ICH OPTYMALNE POŁĄCZENIE  

ZAPEWNIA DOZNANIA Z JAZDY, O KTÓRYCH MOŻNA 

BY OPOWIADAĆ W NIESKOŃCZONOŚĆ ALBO WRĘCZ 

PRZECIWNIE – WYRAZIĆ JE WSZYSTKIE ZALEDWIE TRZEMA 

SŁOWAMI: TO MA SENS. 



ziemskiej grawitacji. To z kolei oznacza, że samochód 
przyspiesza wtedy szybciej niż skoczek w fazie 
swobodnego spadania tuż przed otwarciem 
spadochronu. Możliwość szybkiego ładowania 
skraca czas przestojów – dzięki zastosowaniu 
w modelach Porsche Taycan instalacji pod 
napięciem 800 V akumulator swojego pojazdu 
możesz w optymalnych warunkach1) naładować 
na trasie w ciągu zaledwie 5,5 min, co zapewni 
Ci zasięg na pokonanie kolejnych 100 km. Innymi 
słowy: ledwie zdążysz odetchnąć i rozprostować 
kości, a Twój samochód już będzie gotów, byś mógł 
ponownie skupić się na tym, do czego zostało 
stworzone Twoje Porsche – na prowadzeniu.
 
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.

Nowe Porsche Taycan Turbo S plasuje się 
na szczycie gamy modeli pierwszego Porsche 
z napędem całkowicie elektrycznym. To samochód 
wyraźnie nasycony duszą Porsche. Harmonijnie 
współpracujące ze sobą podzespoły jego układu 
napędowego są źródłem imponujących osiągów – 
zarówno w kategoriach technicznych, jak 
i emocjonalnych. Dwa silniki PSM, czyli silniki 
synchroniczne z magnesami trwałymi, pozwalają 
mu przyspieszyć od 0 do prędkości 100 km/h 
w zaledwie 2,8 s. To zasługa mocy, która w trybie 
overboost, z włączonym systemem Launch Control, 
sięga 560 kW (761 KM). W pierwszej fazie 
rozpędzania siła przeciążenia wzdłużnego dochodzi 
do 1,2 g – czyli wartości większej niż wynosi siła 

Nowe Porsche Taycan Turbo S.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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Cechą określającą Porsche nigdy nie są wyłącznie 
osiągi. To kompetencje techniczne i innowacyjność 
rozwiązań czynią Porsche tym, czym jest w całej 
swojej istocie. Dlatego dostarczające pełni sportowych 
osiągów nowe Porsche Taycan Turbo i nowe Porsche 
Taycan 4S są dostępne z wykończeniem wnętrz bez 
użycia skóry. Aby zapewnić wydajny odzysk energii, 
opracowaliśmy dla nich nowatorski system Porsche 
Recuperation Management (PRM), który umożliwia 
odzyskanie do 90 proc. energii podczas hamowania. 
Jeżeli np. hamujesz z odzyskiem energii z prędkości 
200 km/h do zera, samochód może zwiększyć zasięg 
jazdy nawet o 4 km.

Nowe Porsche Taycan Turbo  
i Porsche Taycan 4S.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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Niektórzy często posługują się schematami myślowymi: 
uważają, że skoro duże, to na pewno leniwe. Jednak 
modele Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid przełamują 
ten stereotyp – wystarczy, że wciśniesz pedał gazu. 
Ich silnik V8 o pojemności 4,0 l z doładowaniem biturbo 
oraz dodatkowy silnik elektryczny wspólnie przenoszą 
na drogę łączną moc o wartości 500 kW (680 KM) 
i moment obrotowy 850 Nm. Co więcej, po raz pierwszy 
gama modeli Cayenne Turbo S E-Hybrid obejmuje  
również wariant coupé, z nadwoziem, w którym  
wyjątkowo spójnie i konsekwentnie uwydatniają się  
stylistyczne geny Porsche. Imponujące osiągi z obu tych 
modeli czynią najpotężniejsze duże samochody w ofercie  
Porsche, a dzięki pakietowi Sport Chrono, który zapewnia 
jeszcze bardziej sportową charakterystykę pracy  
podwozia, silnika i skrzyni biegów, z niezwykle  
imponujących parametrów można zrobić jak najlepszy 
użytek. W ten sposób doznanie płynące z jazdy Porsche 
zostaje zwielokrotnione – nie tylko dzięki temu, że we 
wnętrzu obu modeli może podróżować więcej pasażerów.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 
i nowe Porsche Cayenne Turbo S 
E-Hybrid Coupé.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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Dziedzinę e-mobilności nazywamy E-Performance, 
ponieważ łączy ona ideę zrównoważonego rozwoju 
z osiągami, które wywołują uśmiech na twarzach 
miłośników samochodów sportowych. Zjawisko 
to można wyraźnie obserwować na przykładzie 
modeli Porsche Cayenne E-Hybrid. Z jednej strony 
masz do dyspozycji silnik V6 o pojemności 3,0 l 
z doładowaniem turbosprężarką oraz silnik 
elektryczny, które dostarczają moc systemową 
340 kW (462 KM), z drugiej – możesz pokonać 
odległość do 38 km (według normy WLTP) w trybie 
napędu wyłącznie elektrycznego. A przestronność 
tego dużego samochodu sportowego i wyjątkowy, 
choć dla niego po prostu typowy poziom komfortu 
tworzą połączenie ze wszech miar godne nazwy 
Porsche.

Porsche Cayenne E-Hybrid  
i Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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Wytrwały długodystansowiec ma swoje drugie 
oblicze – błyskotliwego sprintera. A do tego nie 
stroni od prawdziwego komfortu. Porsche Panamera 
Turbo S E-Hybrid, dostępne również w wersjach 
Sport Turismo oraz Executive (z rozstawem osi 
przedłużonym o 15 cm), przeistacza podróże 
w wydarzenia sportowe, a załatwianie spraw 
biznesowych – w czystą przyjemność. Łączna moc 
układu napędowego o wartości 500 kW (680 KM), 
pochodząca z silnika 4.0 V8 biturbo oraz jednostki 
elektrycznej, nie pozostawia wątpliwości, 
że powiedzenie „lepsze jest tylko latanie” mogło 
odnosić się do podróży biznesowych dawno temu, 
a obecnie traci już swą aktualność. Niezwykle 
imponujące połączenie wysokich osiągów i komfortu 
wynika również z klasy adaptacyjnego zawieszenia 
pneumatycznego, które optymalnie dopasowuje 
swoją charakterystykę do każdej sytuacji. Ono też ma 
swój udział w tym, że ani na chwilę nie zapominasz, 
w czym siedzisz – nie tylko w samochodzie sportowym, 
lecz w pojeździe będącym czymś więcej: w Porsche.

Modele Porsche Panamera  
Turbo S E-Hybrid.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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„Kompromis” to wyraz, którego w słowniku Porsche 
nigdy nie zobaczysz. Modele Porsche Panamera 4 
E-Hybrid nie potrzebują kompromisów, by harmonijnie 
połączyć pracę, życie rodzinne i wypoczynek w 
zadziwiająco spójną całość. Napędza ją moc 340 kW 
(462 KM), której źródłem jest doskonała współpraca 
silnika elektrycznego oraz jednostki V6 o pojemności 
2,9 l z doładowaniem biturbo. W modelach tych masz 
do wyboru różne kon±guracje wnętrza: cztery miejsca 
w Porsche Panamera 4 E-Hybrid, układ miejsc 4+1 
w odmianie Sport Turismo lub kabinę wersji Executive, 
przedłużoną o 15 cm celem zwiększenia ilości miejsca 
na nogi dla pasażerów tylnego rzędu siedzeń. Jednak 
bez względu na to, co wybierzesz, poziom emocji 
podczas jazdy będzie zawsze ten sam.

Modele Porsche Panamera 4 
E-Hybrid.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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CZY MOŻNA POCZUĆ WYDAJNOŚĆ? 

MÓWIĄC O NIEJ, MAMY PRZED OCZAMI LICZBY,  

WYKRESY I STATYSTYKI. 

ALE DLA TYCH, KTÓRZY DZIEŃ PO DNIU PORUSZAJĄ SIĘ 

SAMOCHODAMI SPORTOWYMI, LICZY SIĘ TYLKO JEDNA KRZYWA: 

TA, KTÓRA WYWOŁUJE UŚMIECH NA ICH TWARZACH.



Nasze rozwiązania techniczne w zakresie napędu hybrydowego typu plug-in (z możliwością ładowania akumulatora bezpośrednio 
z gniazdka) muszą spełniać jednocześnie dwa wymagania. Po pierwsze – muszą obniżać zużycie paliwa i poziom emisji CO2, 
po  drugie – wciskać kierowcę w fotel, bo na tym polega typowe uczucie, jakiego oczekuje on po samochodach marki Porsche. 

Aby to osiągnąć, przyjęliśmy zasadę inteligentnego połączenia silnika spalinowego i silnika elektrycznego. Dwa współdziałające 
ze sobą układy napędowe i dwie techniki, które znakomicie się uzupełniają. Silnik spalinowy generuje tym wyższą moc i moment 
obrotowy, im bardziej rośnie jego prędkość obrotowa, podczas gdy maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego dostępny 
jest w każdej chwili, natychmiast. Co to oznacza dla Ciebie? Wysokie osiągi za naciśnięciem guzika i dreszcz emocji przy każdym 
przyspieszeniu.

Choć sama nazwa brzmi futurystycznie, tylko w połowie wyraża ona faktyczną innowacyjność układu napędowego. Koncepcja 
silników synchronicznych z magnesami trwałymi pozwala na uzyskanie wysokiej gęstości mocy w połączeniu z wysoką 
efektywnością. W silniku elektrycznym tego typu trwałe magnesy w wirniku wytwarzają naturalne pole magnetyczne. 
W połączeniu z użyciem w stojanie tak zwanej technologii agrafki, która umożliwia uzyskanie wyższych niż dotychczas 
poziomów nasycenia miedzią oraz większej skuteczności chłodzenia, rodzą się istotne korzyści – w postaci kompaktowych 
gabarytów silnika, jego niższej masy oraz wysokiej sprawności. To ostatnie podnosi zasięg jazdy i zapewnia stały poziom 
dostarczanej mocy. Nowo opracowana, automatycznie przełączająca się przekładnia dwubiegowa przy tylnej osi zauważalnie 
zwiększa dynamikę jazdy. Pierwszy bieg ma wyjątkowo krótkie przełożenie, co sprzyja efektywnemu przyspieszeniu przy 
ruszaniu i w początkowej fazie rozpędzania pojazdu. Z kolei drugi bieg o długim przełożeniu zachowuje rezerwy przyspieszania 
na potrzeby jazdy z wyższymi prędkościami. Efektem skutecznego współdziałania komponentów układu napędowego 
są imponujące parametry osiągów, zarówno w kategoriach technicznych, jak i emocjonalnych. 

Potężna technika plug-in hybrydowych modeli Porsche.

Pierwszy w historii Porsche układ napędu czysto elektrycznego w modelach Porsche Taycan.

 
Dane na temat zużycia paliwa, 
emisji CO₂, zasięgu w trybie 
napędu elektrycznego i klasy 
efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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1   Elektryczne wspomaganie układu 
hamulcowego

2   Moduł pedału przyspieszenia o zmiennej 
czułości na siłę nacisku 

3  Elektronika napędu

4   Moduł hybrydowy; połączenie silnika 
elektrycznego i sprzęgła

5   Akumulator wysokiego napięcia 
o pojemności 14,1 kWh

6   Sportowy układ wydechowy z klapami 
kolektora 

7  Zbiornik paliwa o pojemności 75 l

1  Elektronika napędu
2   Silniki synchroniczne  

z magnesami trwałymi

3   Gniazdo ładowania  
(prąd zmienny / prąd stały)

4  Gniazdo ładowania (prąd zmienny)

5   Akumulator Performance  
Battery Plus o napięciu 800 V

6  Przekładnia dwubiegowa
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Niezależnie od tego, czy wybierzesz samochód z napędem hybrydowym, czy jeden z modeli Porsche 
Taycan z napędem całkowicie elektrycznym, możesz liczyć na tryby jazdy idealnie dopasowane do 
różnych sytuacji. Zaledwie jednym ruchem przełącznika zawsze uzyskasz precyzyjne dobranie sił 
napędowych do konkretnych warunków panujących na drodze1). Bez względu na to, czy zależy Ci na 
maksymalnej efektywności, czy na wysokiej dynamice jazdy lub na indywidualnym połączeniu obu tych 
parametrów, każdy model Porsche realizujący zasadę Porsche E-Performance ma w zanadrzu tryb 
odpowiedni dla Ciebie. Z jednej strony dysponujesz trybem SPORT PLUS, w którym podwozie i układ 
napędowy są dostrojone pod kątem maksymalnych osiągów. Z drugiej możesz skorzystać z trybu, który 
w modelach Porsche Taycan nosi nazwę Range (zasięg), a w modelach z napędem hybrydowym – 
Hybrid-Auto, ale który niezależnie od swojej nazwy ma działać tak samo: pozwala uzyskiwać 
maksymalną efektywność. Przełącznik trybów jest elementem pakietu Sport Chrono, stanowiącego 
standardowe wyposażenie modeli E-Hybrid i opcjonalnie dostępnego w modelach Porsche Taycan.

Odpowiedni tryb jazdy na każdy nastrój.

 
1) W połączeniu z dostępnym opcjonalnie pakietem Sport Chrono; standardowe wyposażenie modeli E-Hybrid oraz modelu Porsche Taycan Turbo S.

25Tryby jazdy



Z WŁAŚCIWYM ŁADOWANIEM IDEA E-PERFORMANCE 

MOŻE OZNACZAĆ JAZDĘ BEZ EMISJI.  

ALE NIE BEZ EMOCJI. 



Również infrastruktura ładowania jest typowa  
dla Porsche. Zadbaliśmy o to, ponieważ uważamy, 
że samochód sportowy powinien być zawsze gotowy 
do ruszenia w trasę. Dlatego dołożyliśmy największych 
starań, by umożliwić łatwe, sprawne ładowanie, które 
nie jest odrębną czynnością, lecz wpisuje się w Twój 
plan dnia. Obecnie możliwości ładowania pojazdu 
prądem zmiennym (AC) jest już naprawdę wiele; 
można skorzystać z takiej opcji np. w restauracjach i 
hotelach, jak również w centrach wielu miast. Do tego 
należy dodać kilka tysięcy stacji szybkiego ładowania 
prądem stałym (DC) (np. IONITY), które mogą służyć 
do ładowania modeli Porsche Taycan dzięki instalacji 
pod napięciem 800 V. Tę sieć dodatkowo wzbogacają 
stanowiska Porsche Turbo Charging w niektórych 
Porsche Centrach. Dlatego podczas ładowania 
akumulatora swojego samochodu masz co najwyżej 
czas na to, by pomyśleć, dokąd zechcesz pojechać w 
następnej kolejności.

Rekordy życiowe. Nawet w zakresie 
ładowania akumulatora. 

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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Dla wielu kierowców podstawowym rozwiązaniem 
jest ładowanie akumulatora samochodu we własnym 
garażu, bo najłatwiej wpisać je wówczas w dobowy 
rozkład zajęć. My oferujemy odpowiedni do tego  
celu sprzęt – dobrany do modelu samochodu i do 
Twoich potrzeb. Wystarczy, że podłączysz wtyczkę 
do gniazdka, i proces ładowania rozpocznie się 
automatycznie. Co więcej, poprzez inteligentne 
kontrolowanie procesu ładowania rozwiązania takie 
jak system menedżera ładowania Porsche Home 
Energy Manager w połączeniu z Porsche Mobile 
Charger Connect zagwarantują, że nie wystąpi ryzyko 
przeciążenia Twojej domowej instalacji elektrycznej. 
Dzięki temu każdego ranka towarzyszyć Ci będzie 
to samo uczucie: radosne oczekiwanie na moment, 
gdy otworzysz swój garaż i uruchomisz naładowany 
do pełna samochód.

Ładowanie w domu.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.
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Oprócz tysięcy publicznych punktów ładowania 
w centrach miast dzięki sieci Porsche Destination 
Charging w wybranych miejscach, np. w luksusowych 
hotelach i restauracjach, dostępne są również inne 
możliwości ładowania akumulatora prądem zmiennym 
(AC). Wspólnie z naszymi partnerami, takimi jak 
IONITY i Electrify America, oferujemy obecnie sieć 
kilku tysięcy stacji szybkiego ładowania. Jednocześnie 
szybko rozwija się sieć stanowisk ładowania Porsche 
Turbo Charging charakteryzujących się wysokimi 
parametrami. Planer ładowania Porsche1) stale 
synchronizuje odpowiednie stanowiska, umożliwiając 
Ci planowanie tras w odległe miejsca i nieustannie 
aktualizując dane podczas jazdy. A żeby zagwarantować 
maksymalne ułatwienie samego procesu ładowania, 
usługa Porsche Charging Service zapewnia 
standardowy dostęp i system płatności przy 
korzystaniu z wielu publicznych stanowisk ładowania 
różnych operatorów, wyświetlając je wcześniej 
na ekranie. Po zakupie nowego Porsche Taycan 
usługa ta przez trzy lata jest dostępna bezpłatnie.
 
1) Dostępne tylko w niektórych krajach.

 
Dane na temat emisji CO₂, zasięgu w trybie napędu 
elektrycznego i klasy efektywności są dostępne 
na str. 44 i na następnych.

Ładowanie na trasie.
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NAJBARDZIEJ EMOCJONUJĄCE POŁĄCZENIE,  

JAKIE MOŻNA STWORZYĆ W KODZIE BINARNYM,  

NOSI NAZWĘ PORSCHE CONNECT.



System Porsche Connect wzbogaca istniejące funkcje 
samochodu o inteligentne, cyfrowe usługi i aplikacje, 
takie jak Nawigacja Plus do korzystania z informacji 
na temat ruchu drogowego przekazywanych w czasie 
rzeczywistym czy planer ładowania Porsche w nowym 
Porsche Taycan, służący do optymalnego wytyczania 
niezbędnych postojów na ładowanie akumulatora 
w trakcie podróży oraz do integrowania z nawigacją 
przydatnych miejsc, np. stacji ładowania, restauracji 
lub hoteli. Podstawą działania systemu Porsche 
Connect jest moduł łączności LTE z wbudowaną kartą 
SIM, zapewniający niezawodny transfer danych. Dzięki 
temu pozostaje Ci jedynie całkowicie skupić się 
na drodze, którą masz właśnie przed oczami.

Porsche Connect w kokpicie.
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Przy użyciu aplikacji Porsche Connect możesz 
przekazywać dane adresowe stacji ładowania 
i wszelkiego rodzaju celów swoich tras do systemu 
nawigacji w samochodzie. W aplikacji w każdej  
chwili i niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, 
dostępne są również informacje takie jak: całkowity 
zasięg, aktualny poziom naładowania akumulatora 
czy pozostały czas procesu ładowania. Aplikacji 
Porsche Connect możesz używać też do zdalnego 
sterowania niektórymi funkcjami pojazdu, np. 
klimatyzacją. I oczywiście stale pozostajesz w  
pełnej łączności ze swoim Porsche.

Aplikacja Porsche Connect.
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Dzięki funkcji My Porsche, która zapewnia Ci dostęp 
online do Twojego profilu Porsche, możesz nie tylko 
sprawdzać wszystkie ważne informacje na temat 
swojego samochodu, lecz także np. przesyłać 
zaplanowane trasy do jego nawigacji lub kontaktować 
się z najbliższym Porsche Centrum. Aby móc 
korzystać z tej usługi, otrzymasz własne konto 
Porsche ID.

My Porsche.
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Dane techniczne.

Porsche Cayenne Turbo S 
 E-Hybrid

Porsche Cayenne Turbo S  
E-Hybrid Coupé

Porsche Cayenne  
E-Hybrid

Porsche Cayenne  
E-Hybrid Coupé

Silnik / układ przeniesienia napędu
Typ / liczba cylindrów Silnik V8 biturbo Silnik V8 biturbo Silnik V6 turbo Silnik V6 turbo
Pojemność skokowa (cm3) 3996 3996 2995 2995
Moc maksymalna całego systemu (kW/KM) 
przy obr./min

500/680   
5750–6000

500/680  
5750–6000

340/462   
5250–6400

340/462   
5250–6400

Maks. moment obrotowy całego układu (Nm) 
przy obr./min

900  
w zakresie 1500–5000

900  
w zakresie 1500–5000

700  
w zakresie 1000–3750

700  
w zakresie 1000–3750

Moc maksymalna (kW/KM) 
silnika spalinowego przy obr./min

404/550  
w zakresie 5750–6000

404/550  
w zakresie 5750–6000

250/340  
w zakresie 5300–6400

250/340  
w zakresie 5300–6400

Maks. moment obrotowy (Nm)  
silnika spalinowego przy obr./min

770  
w zakresie 2100–4500

770  
w zakresie 2100–4500

450  
w zakresie 1340–5300

450  
w zakresie 1340–5300

Rodzaj paliwa Super Plus 98 Super Plus 98 Super 95 Super 95
Moc maksymalna (kW/KM)  
silnika elektrycznego przy obr./min

100/136   
2800 

100/136   
2800 

100/136   
2800 

100/136   
2800 

Maks. moment obrotowy (Nm)  
silnika elektrycznego przy obr./min

400
< 2300

400 
< 2300

400
< 2300

400 
< 2300 

Skrzynia biegów 8-biegowa Tiptronic S 8-biegowa Tiptronic S 8-biegowa Tiptronic S 8-biegowa Tiptronic S

Porsche Panamera Turbo S  
E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo S  
E-Hybrid Executive

Porsche Panamera Turbo S  
E-Hybrid Sport Turismo

Porsche Panamera 4 E-Hybrid  Porsche Panamera 4  
E-Hybrid Executive

Porsche Panamera 4  
E-Hybrid Sport Turismo

Silnik V8 biturbo Silnik V8 biturbo Silnik V8 biturbo Silnik V6 biturbo Silnik V6 biturbo Silnik V6 biturbo
3996 3996 3996 2894 2894 2894
500/680  
w zakresie 5750–6000

500/680  
w zakresie 5750–6000

500/680  
w zakresie 5750–6000

340/462   
6000

340/462
6000

340/462
6000

850  
w zakresie 1400–5500

850  
w zakresie 1400–5500

850  
w zakresie 1400–5500

700  
w zakresie 1100–4500

700  
w zakresie 1100–4500

700  
w zakresie 1100–4500

404/550  
w zakresie 5750–6000

404/550 
w zakresie 5750–6000

404/550 
w zakresie 5750–6000

243/330  
w zakresie 5250–6500

243/330  
w zakresie 5250–6500

243/330  
w zakresie 5250–6500

770  
w zakresie 1960–4500

770  
w zakresie 1960–4500

770  
w zakresie 1960–4500

450  
w zakresie 1750–5000

450  
w zakresie 1750–5000

450  
w zakresie 1750–5000

Super Plus 98 Super Plus 98 Super Plus 98 Super Plus 98 Super Plus 98 Super Plus 98
100/136 
2800

100/136 
2800

100/136 
2800

100/136 
2800

100/136 
2800

100/136 
2800

400   
< 2300

400   
< 2300

400   
< 2300

400   
< 2300

400   
< 2300

400   
< 2300

8-biegowa Porsche 
Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche 
Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche 
Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche 
Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche 
Doppelkupplung (PDK)

8-biegowa Porsche 
Doppelkupplung (PDK)
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Dane techniczne.

Porsche Cayenne Turbo S 
E-Hybrid

Porsche Cayenne Turbo S 
E-Hybrid Coupé

Porsche Cayenne  
E-Hybrid 

Porsche Cayenne 
E-Hybrid Coupé

Osiągi / zasięg
Prędkość maksymalna (km/h) 295 295 253 253
Prędkość maksymalna  
(w trybie napędu elektrycznego) (km/h)

135 135 135 135

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 3,8 3,8 5,0 5,1
Zasięg w trybie napędu elektrycznego  
w jeździe po mieście (WLTP) (km)

31–32 31–32 33–38 33–37

Zużycie paliwa / emisja1) 
W cyklu mieszanym, w l/100 km 4,8–5,4 4,9–5,4 3,9–4,7 4,0–4,7
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym, w g/km 110–122 111–122 89–108 91–108

Zużycie energii elektrycznej w cyklu 
mieszanym, w kWh/100 km

24,0–23,6 24,0–23,6 24,1–23,1 24,1–23,4

Porsche Panamera Turbo S  
E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo S  
E-Hybrid Executive

Porsche Panamera Turbo S  
E-Hybrid Sport Turismo

Porsche Panamera 4  
E-Hybrid

Porsche Panamera 4  
E-Hybrid Executive

Porsche Panamera 4  
E-Hybrid Sport Turismo

310 310 310 278 278 275
140 140 140 140 140 140

3,4 3,5 3,4 4,6 4,7 4,6
36–38 36–37 36–37 36–43 36–41 36–39

3,8–3,5 3,8–3,7 3,9–3,8 3,6–3,3 3,6–3,3 3,7–3,5 
86–80 87–83 89–85 81–74 82–76 84–80

21,2–20,4 21,4–20,8 21,5–21,1 21,7–21,0 21,8–21,1 21,8–21,4

 
1) Dane opracowane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. procedura WLTP w pełni zastąpiła 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 życzenie klienta. Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały dopuszczone do użytku drogowego. Niektóre elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne tylko za dodatkową opłatą. Z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia 
dostępność wyposażenia oraz opcji na poszczególnych rynkach może się różnić. Informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymają 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 wytwarzane z materiałów spełniających pod względem 
możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi według 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 dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2018 r., poz. 578). 
Więcej informacji dotyczących ekologii można znaleźć na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-środowiska/recykling-samochodow.html.
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Dane techniczne.

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

Układ napędowy Porsche E-Performance
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/KM) 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 (s)

2,8 3,2 4,0 4,0

Przyspieszenie 0–200 km/h  
z systemem Launch Control (s)

9,8 10,6 12,9 13,3

Przyspieszenie przy wyprzedzaniu  
80–120 km/h (s)

1,7 1,9 2,3 2,3

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

Ładowanie
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 proc.) (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 w zakresie 5–80 proc.  
w warunkach optymalnych1) (min)

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

Zasięg / zużycie energii / emisja2)

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 (g/km) 0 0 0 0
 
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)  Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. procedura WLTP w pełni zastąpiła 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 otrzymają 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 wytwarzane 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) Wartości orientacyjne, obliczone zgodnie z częściowym cyklem WLTP (wraz z poprawką uwzględniającą korzystanie z urządzeń wyposażenia dodatkowego, takich jak np. klimatyzacja).
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WAŻNE INFORMACJE.

I. Zasięg
Podane zasięgi, określone przy użyciu standardowego cyklu WLTP, umożliwiają dokonywanie porównań 
pomiędzy ofertami różnych producentów. Uwzględniają one zasięg powiększony dzięki odzyskowi energii 
(podczas hamowania pojazdu). Podany dodatkowo zasięg na długich trasach ma charakter orientacyjny, 
umożliwiający planowanie podróży na większe odległości. 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 czy ze sprzętu audio), temperatura na zewnątrz pojazdu, 
liczba pasażerów, obciążenie bagażem oraz wybrany tryb jazdy (np. Sport).

II. Akumulator
Akumulator litowo-jonowy podlega procesom fizycznego i chemicznego starzenia się, jak również 
standardowemu zużyciu eksploatacyjnemu. Procesy te, obniżające pojemność akumulatora, zachodzą 
w tempie zależnym od sposobów eksploatacji i od warunków środowiska, jednak w miarę starzenia się 
akumulatora zasięg jazdy się zmniejsza, a czas ładowania ulega wydłużeniu. Ze względu na wpływ 
temperatur na akumulator, na jego trwałość oraz na wydajność ładowania prosimy o uwzględnianie 
następujących kwestii przy parkowaniu, prowadzeniu i ładowaniu pojazdu: 
• Jeśli jest to możliwe, należy unikać ciągłej ekspozycji pojazdu na temperatury otoczenia przekraczające 
30°C (np. długotrwałego parkowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych). 
• Jeśli 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 czas 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 około 80 proc.

III. Ładowanie 
Podane wydajności i czas ładowania mogą się różnić ze względu na ograniczenia fizyczne i chemiczne 
zależne 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 początkowy stan jego 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, z przyczyn fizycznych 
i chemicznych szybkość ładowania się zmniejsza. 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 utrzymywanie mocy ładowania maksymalnie 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 z 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.  
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z eksploatacji (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 578). Więcej 
informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na 
stronie: https://porsche.pl/o-porsche/
zrownowazony-rozwoj-w-porsche/
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