
Nowe Porsche 718 GTS 4.0
More of what you love
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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 poszczególnych modeli i opcji może różnić się w zależności od rynku. Informacje na temat 
wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymasz w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji, właściwości, stylistyki, 
osiągów, wymiarów, mas, zużycia paliwa i kosztów eksploatacji są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w chwili przekazywania ich do druku (11/2019). 
Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz zakresu wyposażenia i dostaw bez uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą się różnić od kolorów 
przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć. Noty prawne w poszczególnych językach są dostępne na stronie: 
www.porsche.com/disclaimer.
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Col de Turini.
Dwa samochody. Dwóch kierowców. Jeden cel: Col de Turini – 
legendarna alpejska przełęcz. Mnóstwo górskich zakrętów, wiele 
niezapomnianych chwil za kierownicą. Idealne miejsce do 
zaspokajania fascynacji samochodem sportowym. Oczekiwanie 
narasta. Puls przyspiesza. Motyle w brzuchu zaczynają trzepotać 
skrzydłami.
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Porsche 718 Boxster GTS 4.0.
Rasowy roadster z silnikiem umieszczonym centralnie. Zbudowany, by oferować 
szczere i bezpośrednie doznania z jazdy. Nieustający wiatr we włosach, moc 
adrenaliny, mnóstwo zakrętów.

Porsche 718 Cayman 
GTS 4.0.
Pogromca zakrętów. Coupé z nienasyconym 
pragnieniem akcji: zwinność, zwrotność, sport. 
Na każdą drogę, na tor wyścigowy, na życie  
pełnią życia.
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Leroy Jönsson. Trzydziestopięciolatek z Niemiec. 
Autor piosenek, muzyk, frontman. Uwielbia wolność 
i dynamikę prowadzenia samochodu sportowego. 
Dla niego jest to symfonia tysiąca zakrętów.

Robert Consani. Trzydziestosiedmiolatek z Francji. 
Pochodzi z rodziny profesjonalnych kierowców 
wyścigowych. Karierę rozpoczynał od kartingu. 
Później przyszedł czas na rajdową karierę – 
trzykrotnie zdobywał tytuł wicemistrza Francji 
w rajdach samochodowych.
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Idea.

Samochód sportowy, który w jednej chwili  
pobudzi Twoje zmysły i poruszy Twoje serce. 
Stuprocentowe Porsche, sześć cylindrów, 
294 kW (400 KM). Jeden kierowca: Ty.  
Odliczanie rozpoczęte… 

Nowe Porsche 718 Boxster GTS 4.0 i nowe  
Porsche 718 Cayman GTS 4.0 reprezentują 
fascynację samochodem sportowym w najczystszej 
postaci. Zwłaszcza dźwiękiem jego silnika. 

Sześciocylindrowy bokser o pojemności 4,0 l 
to klasyka, energia i surowość. Nie wspominając 
o eksplozji emocji. 

Co jeszcze? Układ z silnikiem umieszczonym 
centralnie – typowa cecha Porsche 718. Znakomita 
charakterystyka prowadzenia w stylu Porsche. 
Zwinność, która sprawia, że każdy zakręt staje się 
atrakcją. Masz wrażenie, że kierujesz wyćwiczonym, 
muskularnym ciałem sportowca. W ten sposób 
wracasz do samych podstaw doznania, jakim jest 
dynamiczne prowadzenie samochodu. My nigdy nie 
mamy dość tego uczucia, dlatego zapewniamy 
go jeszcze więcej. More of what you love.

Modele nowego Porsche 718 GTS 4.0.
More of what you love.

 Przed zadaniem ciosu  
nie zakładasz  
   aksamitnej rękawiczki.

 
Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂ i klasy 
wydajności są dostępne na str. 48.
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Styl.
Sto procent genów stylistycznych Porsche. Sto procent samochodu 
sportowego z silnikiem umieszczonym centralnie. Sto procent 
fascynacji. I ruszamy. Ręce spoczywają na kierownicy, zachowując 
czujność. Wzrok skupia się na drodze. Wybrana trasa już wzywa – 
i nie ma powodu, by zwlekać choć sekundę dłużej.
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Nadwozie.
Przód samochodu jest typowy dla GTS – potężny, 
muskularny. Duże wloty powietrza dbają  
o dostarczanie tlenu w optymalnych ilościach. 
Przyciemnione obudowy reflektorów, przedni  
spojler i lotki wlotów powietrza w kolorze czarnym 
sprawiają, że przód wydaje się szerszy, niż  
jest w rzeczywistości. Reflektory biksenonowe 
zapewniają doskonałą widoczność. Jeszcze bardziej 
efektowne wizualnie są reflektory diodowe  
z systemem Porsche Dynamic Light System Plus 
(PDLS Plus) dostępne jako opcja wyposażenia. 

Profil, czyli typowa sylwetka samochodu z silnikiem 
umieszczonym centralnie – z wyróżniającą Porsche 
linią flyline – jest natychmiast rozpoznawalny. 
Środek ciężkości spoczywa nisko, a podwozie jest 
zawieszone tuż nad nawierzchnią drogi. Duże 
wykroje nadkoli pozostawiają pod dostatkiem 
miejsca dla kół na 20-calowych felgach 718 Sport 
lakierowanych na kolor czarny, z efektem satyny. 
Dodatkowym akcentem przyciągającym wzrok  
są listwy boczne z logo „GTS 4.0”.

To tak jak z wielką miłością:  
         po prostu nie możesz  
 się napatrzeć.
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Tył: przejrzysty i oszczędny, ale znający swoją 
wartość. Oddzielne, czarne końcówki sportowego 
układu wydechowego sugerują niepowstrzymaną 
moc, a logo modelu w kolorze czarnym jest niczym 
dyskretny, lecz wiele mówiący podpis. 

A dalej? Jest jeszcze coś, czego nie widać: 
dyscyplina konstrukcji, jakiej nie oczekiwałbyś 
po samochodzie sportowym. Praktyczność 
w codziennym użytkowaniu. Bo jaki inny pojazd 

z dwoma bagażnikami przyprawia Cię o dreszcze? 
Na widok którego dysponującego wieloma  
pomysłowymi i przydatnymi schowkami masz gęsią 
skórkę? Jak widzisz, jest tutaj miejsce na wszystko, 
a w pierwszej kolejności – na silne emocje. 

Jak go podsumować? Jest bezlitośnie piękny. 
Pięknie bezlitosny. Słowem: to po prostu nowe 
Porsche 718 Boxster GTS 4.0 i nowe Porsche 
718 Cayman GTS 4.0.

– GEHEIM –– GEHEIM –
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Wnętrze.

To miejsce jest dla Ciebie jak Twoja druga skóra. 
Wzbudza ono w Tobie poczucie wyzwania, 
lecz zarazem zaufanie, bo daje wszystko, czego 
potrzebujesz. To miejsce jest stworzone po to, 
by go pragnąć. Witamy w kokpicie. Tutaj wszystko 
skupia się wokół ergonomii rodem ze sportów 
motorowych – ukierunkowanej na osiągi. Przykład? 
Alcantara® – materiał od dawna wykorzystywany 
w pojazdach wyczynowych, tu widoczny na wieńcu 
sportowej kierownicy GT i na gałce dźwigni zmiany 
biegów. Montowane w standardzie fotele sportowe 
Plus dzięki twardym, sportowym wypełnieniom 
i uwydatnionym partiom bocznym zapewniają 
optymalną stabilność nawet podczas radykalnie 
dynamicznej jazdy. Cecha wyróżniająca: zestawienie 
skóry i Alcantary® oraz efektowne szwy. Alcantara® 
występuje też na środkowych partiach foteli, 
a zagłówki zdobi wyszywane logo „GTS”. 

Do wyboru są również całe gamy foteli sportowych 
z regulacją w pełni elektryczną oraz adaptacyjnych 
foteli sportowych Plus. A ponadto wiele opcji 
personalizacji. Fotele sportowe i pełne fotele 
kubełkowe jeszcze bardziej zbliżają Cię do świata 
sportów motorowych.

Kontakt z  
samochodem sportowym.  

 Doznanie, które rodzi się,  
gdy siadasz za kierownicą.

 
1 Porsche 718 Boxster GTS 4.0, wnętrze wykończone skórą, 

z wieloma elementami z Alcantary® oraz z pakietem 
wykończenia wnętrza GTS w kolorach czarnym i Crayon
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Dostępny opcjonalnie pakiet wykończenia wnętrza 
GTS nadaje modelom nowego Porsche 718 GTS 4.0 
jeszcze bardziej ekspresyjny, sportowy charakter. 
Ekspresyjny dzięki efektownym akcentom w 
kolorach Carmine Red i Crayon w kabinie, sportowy 
– dzięki użyciu w wielu elementach Alcantary® w 
połączeniu z tapicerką z czarnej skóry i listwami 
ozdobnymi z włókna węglowego.

 
1 Porsche 718 Cayman GTS 4.0, wnętrze z tapicerką ze skóry, 

z wieloma elementami z Alcantary® i z pakietem wykończenia 
wnętrza GTS w kolorach czarnym i Carmine Red

– GEHEIM –– GEHEIM –
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Osiągi.
Coraz bliżej Col de Turini. Lewy, prawy. Hamowanie z redukcją biegu, 
wejście w zakręt, gaz, zmiana biegu na wyższy. Jeszcze jedna prosta 
i kolejny przypływ adrenaliny. Cel już w zasięgu wzroku.  
A więc raz jeszcze: przyspieszenie.
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  Redukcja biegu. 
       A po chwili zmiana    
    na wyższy.

Silnik.
Następny zakręt już czeka. Ty nie czekasz i po chwili 
masz przed sobą kolejną prostą. Już jesteś 
w połowie. Skąd to wahanie? Czemu nie skorzystać 
z całej dostępnej mocy? Masz przecież potężny, 
czterolitrowy, sześciocylindrowy silnik wolnossący 
o imponującej mocy 294 kW (400 KM). Masz 
do dyspozycji maksymalny moment obrotowy 
do osiągnięcia w zakresie od 5000 do 6500 obr./min. 
Wyżej, przed progiem odcięcia, jest jeszcze zapas, 
aż do 7800 obr./min. Szybki start rozpędza Twój 
samochód do 100 km/h w zaledwie 4,5 s, 
a wszystkie elementy sterowania są bardzo czułe – 
reagują bezpośrednio. 

Wysokie obroty? Owszem! Ten silnik wzbudza  
wiele emocji, ale jest przy tym bardzo wydajny. 
Wyposażono go w system bezpośredniego wtrysku 
paliwa (DFI), w system smarowania z suchą  
miską olejową i w układ adaptacyjnego sterowania 
pracą cylindrów. 

Co więcej, kolektor ssący o zmiennej geometrii, 
z przełączanymi zaworami rezonansowymi, jest 
gwarancją optymalnej wentylacji silnika. Wystarczy 
posłuchać, jak brzmi, by zrozumieć, co to znaczy. 
Jeżeli pragniesz poczuć ekscytującą swobodę i pęd, 
potrzebujesz maszyny o odpowiednim dźwięku, 
a to kieruje nas na kolejny temat: sportowy układ 
wydechowy z dwoma oddzielnymi, czarnymi 
końcówkami układu wydechowego. I efekt jego 
działania: jeszcze donośniejszy, intensywny, 
przeszywający dźwięk samochodu sportowego. 
Przed Tobą kolejny zakręt. Jako wytrawny słuchacz 
wiesz, że redukcja biegu, a później gaz na wyjściu 
dostarczą do Twoich uszu fantastyczną muzykę.

 
Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂ i klasy 
wydajności są dostępne na str. 48.
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Układ przeniesienia napędu.
Naprzód. Czyli z powrotem do korzeni, do samej 
istoty. Precyzja, bezpośredniość, czucie. Sześć 
biegów, z których każdy kolejny daje coraz więcej 
emocji. Aż po ból mięśni w prawej ręce. Ale tak 
ma być; prowadzenie prawdziwego samochodu 
sportowego to również praca fizyczna. Ręczna 
skrzynia sześciobiegowa, połączona poprzez 
sprzęgło z dwumasowym kołem zamachowym, 
przenosi siłę napędową płynącą z silnika 
bezpośrednio na koła. To jej podstawowa rola, 
ale co jeszcze ważniejsze, dostarcza ona mnóstwa 
nadzwyczajnych wrażeń podczas prowadzenia 
samochodu w stylu sportowym. I przynosi osiągi, 
które aż chwytają za serce. To właśnie jest 
prawdziwe, bezkompromisowe i niczym 
niezakłócone doznanie jazdy samochodem 
sportowym. 

Obecny w standardzie system Porsche Torque 
Vectoring (PTV) również podnosi osiągi dynamiczne, 
a zintegrowana z nim blokada tylnego mechanizmu 
różnicowego umożliwia poprawę trakcji i wyraźnie 
zwiększa dynamikę jazdy na zakrętach oraz podnosi 
stabilność pojazdu podczas przeniesień sił 
kinetycznych na zakrętach i przy zmianach pasa 
ruchu. Ponadto system PTV wpływa korzystnie 
na pracę układu kierowniczego, sprawiając, 
że pojazd charakteryzuje się jeszcze większą 
zwinnością. 

Podczas dynamicznej jazdy ważną rolę odgrywa 
również funkcja międzygazu przy redukcjach biegów, 
działająca w trybie SPORT.

 
Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂ i klasy 
wydajności są dostępne na str. 48.
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Podwozie.
Prawy zakręt, po nim lewy i gaz do dechy. 
To podwozie jest po prostu niesamowite! 

Sportowe zestrojenie. Bezpośredni układ 
kierowniczy zapewniający doskonałe zachowanie 
na zakrętach. To tylko dwie cechy przemawiające 
za zawieszeniem sportowym Porsche Active 
Suspension Management (PASM) o lekkiej 
konstrukcji, z prześwitem obniżonym o 20 mm. 
Jeżeli wolisz zachować większy prześwit i wyższy 
komfort jazdy, do dyspozycji masz zawieszenie 

PASM w wariancie obniżonym o 10 mm. 
Elektroniczny system zmiennej siły tłumienia 
amortyzatorów zapewnia ciągłą regulację przy 
każdym z kół, zależną od bieżącego stylu jazdy 
i od rodzaju nawierzchni. Za pomocą guzika 
wybierasz jeden z dwóch programów sportowych – 
tryb „Normal”, w którym tłumienie amortyzatorów 
łączy charakterystykę sportową z komfortem, 
lub tryb „Sport” o wyraźnie twardszej kalibracji. 

Prowadzenie modeli 718 GTS 4.0 jest dynamiczne 
i precyzyjne. Więcej stabilności, więcej komfortu, 
wyższe osiągi. Dość? Nie! Jeszcze chwilę. Jeszcze 
choć jedno okrążenie…

Lepiej wzniecać pył  kołami,  
   niż zbierać go na  
    przedniej szybie.
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Pakiet Sport Chrono.
Elementem wyposażenia standardowego jest 
Pakiet Sport Chrono, który oferuje bardziej 
sportową kalibrację podwozia, silnika i skrzyni 
biegów. I otwiera przed Tobą nowe obszary 
sportowego prowadzenia samochodu. Oprócz 
stopera i przełącznika czterech trybów jazdy, 
umieszczonego na sportowej kierownicy GT,  
w jego skład wchodzą dynamiczne mocowania 
układu przeniesienia napędu. Rozwiązanie to łączy 
w sobie zalety zarówno mocowań sztywnych,  
jak i elastycznych. Jednym słowem: Pakiet Sport 
Chrono podnosi zarówno stabilność,  
jak i komfort jazdy. 

W jego skład wchodzi też aplikacja Porsche Track 
Precision¹⁾, która – w połączeniu z dostępnym 
opcjonalnie modułem nawigacji – pozwala mierzyć 
czas okrążenia toru i weryfikować inne statystyki 
jazdy, jak również porządkować, przekazywać 
i porównywać zapisane parametry.

 
1) Korzystanie z aplikacji jest dozwolone wyłącznie na terenach prywatnych. 

Używanie jej (a w szczególności korzystanie z funkcji rejestracji wideo) 
może być zakazane przepisami ustawodawczymi lub wykonawczymi 
na konkretnych rynkach lub imprezach. Przed uruchomieniem aplikacji 
upewnij się, że jest to dozwolone na mocy prawa obowiązującego 
na danym obszarze. 

Katapulta do  
  nieograniczonej radości.
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Koła.
Aby zagwarantować wyjątkowo pewny kontakt 
pojazdu z nawierzchnią, modele Porsche 718 GTS 
4.0 są wypuszczane na specjalnych kołach, 
standardowo wyposażonych w sportowe felgi 718  
o średnicy 20 cali lakierowane na kolor czarny, z 
efektem satyny. 

Rozmiary kół zostały dobrane pod kątem 
uzyskiwania wysokich osiągów: z przodu opony 
235/35 ZR 20 na felgach 8,5 J × 20, z tyłu opony 
265/35 ZR 20 na felgach 10,5 J × 20. Słowem: 
duża powierzchnia kontaktu z drogą, wysoka 
przyczepność i wielka przyjemność prowadzenia.

W pełnym kontakcie.  
 Z drogą.
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Bezpieczeństwo i zaufanie.
Emocje w czasie jazdy? I to jakie!  
Ale jednocześnie całkowity spokój.  
Na każdym zakręcie, w każdej sytuacji. 

Układ hamulcowy został wzmocniony i dostosowany 
do wysokiej mocy silnika. Przy kołach przednich 
pracują sześciotłoczkowe, aluminiowe, stałe 
jednoczęściowe zaciski hamulcowe. Skok pedału 
hamulca jest krótki, a próg reakcji precyzyjnie 
wyczuwalny – optymalnie dobrany do wysokich 
osiągów charakterystycznych dla tych modeli. 
To ostatnie dotyczy zwłaszcza wypróbowanego 
w sportach motorowych układu hamulcowego 
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 
dostępnego w ramach opcji wyposażenia.  
Wraz z tarczami hamulcowymi o dużej średnicy – 
350 mm przy kołach przednich i tylnych –  
oferuje on imponującą siłę i wydajność hamowania. 

Równie silne są montowane w standardzie reflektory 
biksenonowe z wbudowanymi diodowymi światłami 
dziennymi. W ramach opcji wyposażenia można 
wybrać reflektory biksenonowe o przyciemnionych 
obudowach z systemem Porsche Dynamic Light 
System (PDLS) lub reflektory diodowe z systemem 
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus). 

Aby zapewnić jeszcze więcej komfortu 
i bezpieczeństwa, w ramach opcji wyposażenia 
oferujemy wiele zaawansowanych systemów 
wspierania, wspomagania i odciążania kierowcy. 
Są wśród nich tempomat adaptacyjny, Asystent 
zmiany pasa ruchu, który przy użyciu czujników 
radarowych monitoruje obszar w tylnych półstrefach 
pojazdu i w tzw. martwych polach widzenia, a także 
Asystent parkowania wraz z kamerą cofania.

Coś jeszcze –  
 coś, czego nigdy dość.
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 Porsche Connect.
Kierownicę trzymać może tylko jedna para rąk. 
To jednak nie znaczy, że pozostawiliśmy Cię samemu 
sobie. Porsche Connect stawia Cię w idealnej pozycji 
startowej – do każdej podróży i do osiągnięcia 
każdego z Twoich celów. 

Porsche Communication Management, czyli system 
PCM, stanowi Twoje centrum sterowania funkcjami 
systemów audio i łączności. W jego skład  
wchodzą ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości  
i przekątnej 7 cali oraz interfejsy audio, abyś  
w podróży mógł słuchać ulubionej muzyki. To nie 
wszystko: nowe Porsche 718 umożliwia Ci też 
korzystanie, poprzez smartfon, z niezliczonych usług 
Car Connect, takich jak np. lokalizacja pojazdu. 

Nawigacja obejmująca Porsche Connect.  
Dzięki funkcji informacji na temat ruchu 
przekazywanych w czasie rzeczywistym dostępny 
opcjonalnie moduł nawigacji obejmujący Porsche 
Connect pozwala Ci dotrzeć do celu najszybciej, 
jak to możliwe, a ponadto umożliwia korzystanie 
z wielu usług Porsche Connect. Ze wszystkich 
funkcji online możesz korzystać przy użyciu 
wbudowanego modułu łączności LTE z czytnikiem 
karty SIM. W niektórych krajach w ramach regularnej 
ceny pojazdu dołączona jest do niego wbudowana 
karta SIM z zestawem danych, dzięki której możesz 
korzystać z takich usług Porsche Connect jak 
nawigacja oraz usługi informacji i rozrywki1). 

Porsche Connect to także szereg różnych aplikacji 
na smartfon. Dowiedz się więcej na ten temat 
na stronie: www.porsche.com/connect. Dzięki 
My Porsche możesz indywidualnie skonfigurować 
Porsche Connect i usługi Porsche Connect tak, aby 
spełniały one Twoje oczekiwania. Dla użytkowników 
iPhone’ów opcjonalnie dostępna jest aplikacja  
Apple CarPlay: mogą oni połączyć swojego 
iPhone’a z Porsche i wyświetlić niektóre aplikacje 
bezpośrednio na centralnym ekranie systemu PCM.

 
1)  Usługi Porsche Connect obejmują okres bezpłatnego użytkowania, którego 

długość jest zróżnicowana w zależności od konkretnego pakietu usług i kraju,  
ale w każdym wypadku wynosi co najmniej trzy miesiące. W związku z tym 
w niektórych krajach pełny zakres usług Porsche Connect lub poszczególne 
usługi mogą być niedostępne. Usługi wezwania do awarii oraz wezwania pomocy, 
przewidziane w niektórych modelach, są dostępne przez dziesięć lat od daty 
produkcji samochodu. Ich dostępność uzależniona jest ponadto od konkretnej 
wersji pojazdu wypuszczonej na dany rynek krajowy. Co więcej, w niektórych 
krajach cena pakietu usług obejmuje wbudowaną kartę SIM z zestawem danych 
do korzystania z wybranych usług Porsche Connect. W Porsche Connect Store 
można nabyć płatny pakiet danych Wi-Fi do korzystania, poprzez wbudowaną 
kartę SIM, z hotspotu Wi-Fi oraz z innych usług Porsche Connect niedołączonych 
do podstawowego pakietu, takich jak np. streaming muzyki. Połączenie 
z przekazem danych można także uzyskać przy użyciu własnej karty SIM. Więcej 
informacji na temat okresów bezpłatnego korzystania z usług oraz późniejszej 
dostępności i kosztów wynikających z użytkowania poszczególnych usług 
w Twoim kraju znajdziesz w zakładce „Availability” w Porsche Connect Store 
na stronie: www.porsche.de/connect-store lub otrzymasz je w najbliższym 
Porsche Centrum.

Czym byłby kierowca  
 bez pilota?
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Systemy audio.
Sześć cylindrów, jeszcze więcej głośników. 
Rock‘n’rolla w podróży nie zabraknie! 

Sound Package Plus.  
Pakiet Sound Package Plus jest źródłem doskonałego 
dźwięku w kabinie Twojego Porsche 718. Obejmuje 
on osiem głośników i ma łączną moc wynoszącą  
150 watów. Wzmacniacze będące częścią systemu 
PCM optymalnie dostosowują obraz dźwiękowy  
w kabinie samochodu, tak by zapewnić odpowiednie 
wrażenia akustyczne zarówno kierowcy, jak i 
pasażerowi. 

System BOSE® Surround Sound.  
System BOSE® Surround Sound został opracowany 
specjalnie do modeli Porsche 718 i jest optymalnie 
dopasowany do specyficznej akustyki panującej 
we wnętrzu tych wyjątkowych pojazdów. 

Na system nagłośnienia składa się 10 głośników oraz 
10-kanałowy wzmacniacz, w tym opatentowany 
subwoofer o mocy 100 watów, wbudowany 
w nadwozie samochodu. Ten w pełni aktywny 
system umożliwia optymalne dostrojenie każdego 
głośnika do wnętrza pojazdu, przekształcając 
Porsche 718 w wyjątkowo szybko przemieszczającą 
się salę koncertową. Łączna moc systemu wynosi 
505 watów – jest do Twojej dyspozycji, gdybyś 
w dowolnej chwili zechciał zagłuszyć donośne 
brzmienie silnika. Obojętnie z jakiego powodu. 

System Burmester® High-End Surround Sound  
Jeszcze więcej przyjemności płynącej z doskonałego 
odsłuchu muzyki zagwarantuje Ci system audio 
Burmester® High-End Surround Sound dostępny 
jako opcja wyposażenia. Jego parametry, takie jak 
moc łączna 821 watów i 12 indywidualnie 

sterowanych głośników, w tym wbudowany 
w nadwozie aktywny subwoofer o mocy 300 watów, 
wyposażony we wzmacniacz cyfrowy klasy D, 
zapewniają jedyne w swoim rodzaju doznania 
akustyczne – nawet w Porsche 718 Boxster GTS 4.0 
z otwartym dachem. 

Wyrafinowane komponenty klasy high-end, takie  
jak wstęgowe głośniki wysokotonowe (typu AMT – 
Air Motion Transformer) oraz membrany  
głośników o łącznej powierzchni ponad 1340 cm², 
umożliwiają precyzję odtwarzania dźwięku nawet  
na bardzo wysokim poziomie głośności. Kolejnym 
komponentem jakości systemu są użyte w szerokim 
zakresie equalizery z ustawieniami preset.  
Korektor brzmienia wykorzystujący mikrofony z  
dużą dokładnością dostosowuje głośność muzyki 
do bieżącej sytuacji akustycznej otoczenia.

Jeszcze więcej dźwięku? 
 Jasne!
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A po podróży? 
Ostatnie przygotowania do następnej!

 
Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂  
i klasy wydajności są dostępne na str. 48.

Podsumowanie.
Col de Turini. Legendarna przełęcz. Wspaniałe górskie 
zakręty, niczym niezmącona przyjemność płynąca  
z prowadzenia samochodu. Silnik umieszczony 
centralnie. Sześć cylindrów. Cztery litry pojemności 
skokowej, moc 294 kW (400 KM). Na twarzy szeroki 
uśmiech. A później? Po prostu jedziesz dalej. 

More of what you love.
Modele nowego Porsche 718 GTS 4.0.
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Porsche 718 Boxster GTS 4.0 Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Silnik

Typ Aluminiowy, wolnossący, w układzie bokser Aluminiowy, wolnossący, w układzie bokser

Liczba cylindrów 6 6

Pojemność skokowa 3995 cm³ 3995 cm³

Moc maksymalna (DIN)  
przy obr./min

294 kW (400 KM)  
przy 7000

294 kW (400 KM)  
przy 7000

Maks. moment obrotowy 
przy obr./min

420 Nm  
w zakresie 5000–6500

420 Nm  
w zakresie 5000–6500

Maksymalna prędkość obrotowa silnika 7800 obr./min 7800 obr./min

Układ przeniesienia napędu

Napęd na koła tylne tylne

Skrzynia biegów 6-biegowa ręczna 6-biegowa ręczna

Podwozie

Zawieszenie kół przednich / zawieszenie kół tylnych Lekkie zawieszenie w układzie MacPherson (sprężyna śrubowa 
ze współśrodkowym amortyzatorem)

Lekkie zawieszenie w układzie MacPherson (sprężyna śrubowa 
ze współśrodkowym amortyzatorem)

Układ kierowniczy Ze wspomaganiem elektromechanicznym, o dużej bezpośredniości 
oraz zmienności zestopniowania i z generatorem pulsów 
na kierownicy

Ze wspomaganiem elektromechanicznym, o dużej bezpośredniości 
oraz zmienności zestopniowania i z generatorem pulsów 
na kierownicy

Średnica zawracania 11,0 m 11,0 m

Hamulce Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski 
hamulcowe z przodu; analogiczne czterotłoczkowe z tyłu,  
tarcze wentylowane i przewiercane, zaciski w kolorze czerwonym

Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski 
hamulcowe z przodu; analogiczne czterotłoczkowe z tyłu,  
tarcze wentylowane i przewiercane, zaciski w kolorze czerwonym

Średnica tarcz hamulcowych Przód: 350 mm; tył: 330 mm Przód: 350 mm; tył: 330 mm

System kontroli stabilności Porsche Stability Management (PSM) Porsche Stability Management (PSM)

Koła Felgi przednie: 8,5 J × 20 ET 57 
Felgi tylne: 10,5 J × 20 ET 47

Felgi przednie: 8,5 J × 20 ET 57 
Felgi tylne: 10,5 J × 20 ET 47

Opony Opony przednie: 235/35 ZR 20 
Opony tylne: 265/35 ZR 20

Opony przednie: 235/35 ZR 20 
Opony tylne: 265/35 ZR 20

Porsche 718 Boxster GTS 4.0 Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Osiągi

Przyspieszenie 0–100 km/h 293 km/h 293 km/h

0–100 km/h 4,5 s 4,5 s

Przyspieszenie 0–160 km/h 9,2 s 9,2 s

Przyspieszenie 0–200 km/h 14,1 s 14,1 s

Elastyczność przy wyprzedzaniu: (100–200 km/h) na 5. biegu 15,3 s 15,3 s

Masa własna

(DIN) 1405 kg 1405 kg

(EC)¹⁾ 1480 kg 1480 kg

Dopuszczalna masa całkowita 1700 kg 1700 kg

Wymiary

Długość 4391 mm 4405 mm

Szerokość (wraz z lusterkami zewnętrznymi) 1801 mm (1994 mm) 1801 mm (1994 mm)

Wysokość 1273 mm 1286 mm

Rozstaw osi 2475 mm 2475 mm

Pojemność bagażnika (przedniego/tylnego) 150 l / 120 l 150 l / 270 l

Pojemność zbiornika paliwa (praktyczna pojemność tankowania) ok. 64 l ok. 64 l

 
1) Masa jest obliczana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami WE i odnosi się do pojazdów z wyposażeniem wyłącznie standardowym. Elementy wyposażenia opcjonalnego zwiększają masę pojazdu. Podane wartości obejmują masę kierowcy wynoszącą 75 kg.

Dane techniczne.
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Porsche 718 Boxster GTS 4.0 Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Zużycie paliwa¹⁾/emisje¹⁾ (WLTP)

Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) w l/100 km 17,1 17,1

Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej)  
w l/100 km

10,0 10,0

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej)  
w l/100 km

10,9 10,9

Emisja CO₂, w g/km 247 247

Filtr cząstek stałych Tak Tak

 
1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od dnia 1 września 2018 r. cykl WLTP w pełni zastąpił Nowy Europejski Cykl Jezdny (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 oferowane 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 otrzymasz 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  
oraz 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.

Dane techniczne. Typ opon Wymiary Klasa wydajności paliwowej /  
oporów toczenia

Klasa przyczepności  
na mokrej nawierzchni 

Zewnętrzny hałas toczenia* 
(klasa)

Zewnętrzny hałas toczenia 
(dB)

Opony letnie 235/35 ZR 20 E B-A  71

265/35 ZR 20 E B-A  71–72

Ze względów logistycznych i technicznych związanych z procesem produkcji nie jesteśmy w stanie przyjmować zamówień na ogumienie konkretnych marek
*  Niski hałas toczenia,  średni hałas toczenia,  wysoki hałas toczenia.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2019  
Prawa autorskie do wszystkich tekstów, ilustracji  
i innych informacji zawartych w niniejszej broszurze 
należą do Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Jakiekolwiek powielanie, odtwarzanie i inne 
wykorzystanie bez wcześniejszej pisemnej zgody 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG jest zabronione.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wspiera wykorzystywanie 
papieru z drewna pochodzącego ze zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Papier użyty do wydrukowania 
tego katalogu został opatrzony certyfikatem 
zgodnym z surowymi wymogami FSC® (Forest 
Stewardship Council®). 

 Porsche, Godło Porsche, 718, Boxster, Cayman, PCCB, 
PCM, PSM i pozostałe znaki stanowią zastrzeżone 
znaki towarowe Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG  
 Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
Niemcy  
www.porsche.pl

Ważne od: 01/2020  
Wydrukowano w Niemczech  
WSLN2001001295 PL/WW
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