Porsche Tequipment
Oryginalne akcesoria do modeli Porsche

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. Informacje dotyczące konstrukcji, właściwości, stylistyki, osiągów,
wymiarów, mas, zużycia paliwa i kosztów eksploatacji są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawidłowe w chwili publikacji (10/2019). 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 znajdziesz na stronie www.porsche.pl/disclaimer.
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Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂ i zużycia energii elektrycznej podane są na s. 133.

Porsche Macan

Porsche Cayenne

Akcesoria na zimę

Koncepcja samochodu sportowego

w ciągłej ewolucji.
Akcesoria i produkty do montażu posprzedażowego z oferty Porsche Tequipment.

Tworzymy produkty, które są czymś więcej niż tylko akcesoriami.
Dla pojazdów, które są czymś więcej niż samochodami sportowymi.
I dla Klientów, którzy chcą czegoś więcej niż jedynie standardowego
wyposażenia. Porsche Tequipment to koncepcja samochodu sportowego
w nieustannej ewolucji – stale rozwijana i podążająca naprzód.
To produkty tworzone z myślą o jakości życia naszych klientów.
Opracowywane i testowane w Weissach, przez tych samych inżynierów,
którzy projektują nasze samochody. Efekt: akcesoria i produkty
do montażu posprzedażowego, będące realizacją przemyślanych koncepcji
i inteligentnych rozwiązań. Wysokiej klasy design, maksymalna
praktyczność w codziennym użytkowaniu i jakość Porsche – to wszystko
połączone w jednym. Co więcej, z zachowaniem oryginalnej gwarancji.
W imię jeszcze pełniejszej fascynacji samochodem sportowym.

OPR ACOWANE
I PRZETESTOWANE
W WEISSACH

PORSCHE TEQUIPMENT

SPERSONALIZOWANE
PAKIET Y DO MONTAŻU
POSPRZEDAŻOWEGO

PRAKTYCZNOŚĆ
W CODZIENNYM
UŻ Y TKOWANIU

ORYGINALNE
AKCESORIA

PEWNOŚĆ ORYGINALNEJ GWAR ANCJI

P ORSCHE TEQUIPMENT – W CENTRUM KOMPE TENCJI TECHNIC ZNYCH.
Granice wykonalności?
Nieustannie przesuwane.

1

Nasze produkty są opracowywane i testowane z myślą o pojeździe jako całości. W Weissach – jednym z najnowocześniejszych ośrodków rozwojowych
na świecie. Przez tych samych inżynierów Porsche, którzy zbudowali Twój samochód. Z myślą o idealnym dopasowaniu do Twojego Porsche i do Twojego
stylu życia. W fazie ich rozwijania i testowania nic nie jest pozostawione przypadkowi. Wszystkie nasze produkty są wypróbowywane w najcięższych
warunkach – od projektu aż po ostateczne zatwierdzenie do produkcji. Pod każdym względem, od bezpieczeństwa po sprawność działania.
Od funkcjonalności po trwałość.
2

2

1. Aerodynamika pod ścisłym nadzorem.
Produkty takie jak nasze pakiety SportDesign i Aerokit
911 Turbo mają za sobą serię rygorystycznych testów
w tunelu aerodynamicznym. To bardzo zaawansowana,
supernowoczesna instalacja, która wyznacza nowe
standardy. Jej wirnik – o średnicy 8 metrów, z wyjątkowo
lekkimi łopatami z włókna węglowego – jest w stanie
wytworzyć podmuch powietrza o prędkości do 300 km/h.
Co więcej, podłoże pod samochodem przez cały czas trwania
pomiaru przesuwa się z prędkością odpowiadającą opływowi
powietrza. W efekcie otrzymujemy bardzo dokładne
odwzorowanie rzeczywistych warunków oporu powietrza
i aerodynamiki pojazdu.

2. Ekstremalne testy felg i opon.
Stosowane przez Porsche opony klasy high performance
różnią się od innych opon przede wszystkim swoją geometrią,
składem mieszanki gumowej oraz pomyślnym przejściem
rygorystycznych testów, w ramach których sprawdzamy
co najmniej 33 ważne kryteria. W swojej podstawowej części
testy te odbywają się na torze Nürburgring. Zmierzone tam
wartości wykorzystujemy jako parametry wyjściowe
do następujących później testów naszych felg. Ich przykładem
jest ZWARP – test dwuosiowych parametrów obręczy pod
kątem ich wytrzymałości, polegający na symulacji ekspozycji
felgi na długotrwałe wysokie obciążenia, typowe dla
ekstremalnych stylów jazdy.

3. Kontrola jakości i działania systemów przewozu bagażu.
Nasze boksy dachowe i systemy przewozu bagażu zaprojektowane
są tak samo jak Porsche – pod kątem wysokich osiągów. Systemy
przewozu bagażu nie są zwykłymi bagażnikami na dach, lecz
produktami o wiele bardziej złożonymi – mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, jak bardzo. Bezpieczeństwo podczas mocnego
hamowania, poziom hałasu i wpływ na zużycie paliwa to tylko
niektóre kryteria testowane w Weissach. Duży nacisk kładziemy
również na łatwość użytkowania, dlatego nasze boksy dachowe
mają system zamykania po obu stronach, co zdecydowanie
ułatwia wkładanie i wyjmowanie bagaży.

Porsche Tequipment | Kompetencje techniczne
3

11

WIĘCEJ AKCESORIÓW TEQUIPMENT ONLINE.
Więcej możliwości.
Wszystkie je możesz odkryć również w formacie cyfrowym.

Cokolwiek zaplanowałeś, Twoje Porsche

online, we wszystkich szczegółach,

okaże się idealnym towarzyszem dla Twojego

interesujące Cię akcesoria Tequipment. Po

stylu życia. Każdy produkt z oferty Porsche

prostu zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę

Tequipment to sposób na dalsze udoskonalenie

www.porsche.pl/tequipment, aby bezpośrednio

i wzbogacenie nie tylko samochodu, ale i

na naszej stronie internetowej szybko i

Twoich planów. Korzystaj z naszej wyszukiwarki

wygodnie dowiedzieć się wszystkiego na

akcesoriów Porsche Tequipment i inspiruj się.

temat produktów do Twojego modelu

Zawsze i wszędzie. Nie zwlekaj! Od razu obejrzyj

Porsche oraz ich cen.

Wyszukiwarka akcesoriów Porsche
Tequipment

12

Wyszukiwarka akcesoriów Porsche Tequipment | Porsche Tequipment

Modele

Kategorie

Widok produktu

Porsche Tequipment | Wyszukiwarka akcesoriów Porsche Tequipment

13

Porsche Taycan

Więcej

Porsche Taycan
Stuprocentowo elektryczne. Stuprocentowe Porsche.
A dzięki produktom z oferty Porsche Tequipment, również
stuprocentowo dopasowane do Ciebie. W imię fascynującej
przyszłości. W imię elektryzującego stylu życia.

Lepsza widoczność.
Lepszy wygląd.

Czasami jedno spojrzenie mówi wszystko. Dostępne
opcjonalnie systemy oświetlenia z oferty Porsche Tequipment
gwarantują nie tylko lepszą widoczność, lecz także atrakcyjny,
przyciągający spojrzenia wygląd.
Spektakularne reflektory diodowe z mozaikową wiązką światła
w kolorze Glacier Blue, z systemem Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus), nadają Twojemu Porsche Taycan
jeszcze bardziej niezwykłą prezencję.
Dobra widoczność i atrakcyjny wygląd – czasami to dwie
strony tego samego.

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
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Nadwozie i osiągi | Porsche Tequipment

Porsche Taycan

O Ś W I E T L E N I E I O B U D O W Y Ś W I AT E Ł .

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

2

 Koło na feldze Taycan Tequipment Design o średnicy 20 cali, lakierowanej
na kolor czarny (wysoki połysk), z oponą letnią

3

 Lusterko zewnętrzne z górną częścią obudowy z włókna węglowego

4

Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze czarnym

5

Oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)

Porsche Taycan

1

3

5
1

4

2

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć wszystkie produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

Porsche Taycan
1 Pakiet SportDesign
2 Przedni pas SportDesign
3 Zewnętrzne nakładki progowe SportDesign

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
1, 2

1, 3

Porsche Tequipment | Nadwozie i osiągi
1, 3

1
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Porsche Taycan

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
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Nadwozie i osiągi | Porsche Tequipment

Pakiet SportDesign z włókna węglowego

Porsche Tequipment | Nadwozie i osiągi
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Porsche Taycan

KOŁ A.
Zaprojektowane z myślą o osiągach.
Od najdrobniejszego szczegółu.
Zupełnie jak Twój styl życia.

Koła z oponami letnimi
1 Koło na feldze Taycan Exclusive Design
o średnicy 21 cali
2 Koło na feldze Taycan Exclusive Design
o średnicy 21 cali z łopatkami aerodynamicznymi
z włókna węglowego
3 Koło na feldze Taycan Exclusive Design o średnicy
21 cali, lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
4 Koło na feldze Taycan Exclusive Design
o średnicy 21 cali, lakierowanej na kolor platynowy,
efekt satynowany
5 Koło na feldze Mission E Design o średnicy 21 cali
6 Koło na feldze Taycan Tequipment Design
o średnicy 20 cali
7 Koło na feldze Taycan Tequipment Design o średnicy
20 cali, lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
8 Koło na feldze Sport Aero o średnicy 20 cali
9 Koło na feldze Taycan Turbo Aero o średnicy 20 cali
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Koła i felgi | Porsche Tequipment

1

2

3

4

5

6

10

12

11

Osiągi nie kończą się na kołach. Przeciwnie –
dopiero tam się zaczynają. Bo przeniesienie
siły napędowej to przede wszystkim
przeniesienie pędu. Szybkie, bezpośrednie
i bezkompromisowe. I dostarczenie osiągów –
z każdą setną częścią sekundy.
W każdej sytuacji.

13

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
Ogólne informacje na temat ogumienia znajdziesz na s. 130 i nast.

Koła z oponami zimowymi
10 Koło na feldze Taycan Tequipment Design o średnicy 20 cali
11 Koło na feldze Taycan Tequipment Design o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
12 Koło na feldze Sport Aero o średnicy 20 cali
13 Koło na feldze Taycan S Aero o średnicy 19 cali

7

8

9

Porsche Tequipment | Koła

25

Porsche Taycan

WNĘTRZE.
Nowe horyzonty?
Możesz je odkryć również we wnętrzu.

Wnętrze Porsche Taycan zapewnia wystarczająco dużo
miejsca na wszystko, co w życiu ważne. Na przykład dla
swobody – dla Twojej osobistej wolności. Dzięki szerokiej
gamie opcji wyposażenia możesz nadać wnętrzu swojego
Porsche Taycan indywidualny charakter. Twój własny,
ekstremalnie sportowy podpis.

1

2

4

5

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1
2
3
4

 erb Porsche na pokrywie schowka
H
Projektory diodowe w drzwiach, emitujące logo Porsche
Wkładka popielniczki
Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego aluminium
w kolorze czarnym, podświetlane
5 Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego,
z matowym wykończeniem, podświetlane

26

Wnętrze | Porsche Tequipment

3

Porsche 718

Powstało po to, by zaspokajać niepowstrzymane pragnienie
wolności. W imię sportu. Dla Ciebie. Dopisz do tej historii
własny rozdział – niech Twoje Porsche 718 stanie się równie
sportowe jak Twój intensywny styl życia.

Porsche 718

Więcej

Porsche 718

PA K I E T S P O RT D E S I G N.
Ci, którzy podążają własną drogą, pozostawiają
za sobą przetarte szlaki. Również w dziedzinie designu.

To Twoje życie. Twoja przygoda. Twoje przeżycia. Trasy innych
nie mają dla Ciebie znaczenia. Sam wyznaczasz swoje cele.
Nic więc dziwnego, że projektując swoje Porsche 718,
kierujesz się tylko jednym: własną wyobraźnią.
Stwórz jeszcze bardziej dynamiczny wygląd dzięki
wykorzystaniu naszych pakietów SportDesign. Oryginalnie
zaprojektowane pasy przedni i tylny, które na życzenie mogą
być lakierowane na kolor nadwozia lub częściowo na kolor
czarny (wysoki połysk), ekspresyjnie podkreślają sportowy
charakter Twojego Porsche 718.

2

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1 Pakiet SportDesign
2 Pakiet SportDesign z elementami lakierowanymi na kolor czarny (wysoki połysk)
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Nadwozie i osiągi | Porsche Tequipment
2

1, 2

2

Koło na feldze Carrera Sport o średnicy 20 cali, z oponą letnią
 Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze czarnym

3

Tylne boczne wloty powietrza lakierowane

4

Pałąki ochronne lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)

5

Sportowe końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym

6

 Opcja wyposażenia: sportowe końcówki układu wydechowego
w kolorze czarnym

Porsche 718

1

4

3

2

5
6

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze srebrnym lub czerwonym,
logo modelu na boku w kolorze czarnym, srebrnym lub czerwonym,
sportowy układ wydechowy ze sportowymi końcówkami układu
wydechowego w kolorze srebrnym lub czarnym, sportowy układ wydechowy
bez sportowych końcówek układu wydechowego

1

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment i znajdź wszystkie nasze produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

 Reflektory biksenonowe z przyciemnionymi obudowami
i systemem Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2

 Koła na felgach Carrera S o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor czarny (wysoki połysk), z oponami letnimi

3

 Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze czerwonym

4

Porsche 718

1

Przyciemnione klosze tylnych lamp

5

 Oznaczenie modelu na tylnym pasie lakierowane
na kolor czarny (wysoki połysk)

6

 Opcja wyposażenia: logo Porsche 718 na tylnym
pasie lakierowane na kolor nadwozia

4
5

1

6

3

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
oznaczenie modelu lakierowane na kolor nadwozia, oznaczenie modelu
na drzwiach w kolorze srebrnym lub czarnym, logo modelu na bokach
w kolorze czarnym, srebrnym lub czerwonym, logo Porsche 718
na tylnym pasie lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)

2

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment i znajdź wszystkie nasze produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

KOŁ A.
Porsche 718

Kto chce iść w życiu naprzód,
musi mieć pewny grunt
pod nogami.
Czyste osiągi wychodzą od ziemi: zaczynają
się od kół. To przecież koła przenoszą siłę
napędową Twojego samochodu sportowego
na drogę. To one stoją za doznaniem mocy,
przyśpieszenia, za przyjemnością prowadzenia
samochodu i, oczywiście, za natychmiast
rozpoznawalnym wyglądem.

1

2

5

6

Wejdź na stronę www.porsche.pl/
tequipment, aby obejrzeć wszystkie produkty
Tequipment online.
Ogólne informacje na temat ogumienia
znajdziesz na s. 130 i nast.

Koła z oponami letnimi
5 Koło na feldze 911 Turbo o średnicy 20 cali
6 Koło na feldze Carrera Classic o średnicy 20 cali

Koła z oponami letnimi
1 Koło na feldze Carrera Sport o średnicy 20 cali
2 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20 cali
4 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20 cali lakierowanej
na kolor platynowy, efekt satynowany
4 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20 cali lakierowanej
na kolor czarny (wysoki połysk)

Koła z oponami zimowymi
7 Koło na feldze Boxster S o średnicy 19 cali
8 Koło na feldze Boxster o średnicy 18 cali
3

36

Koła | Porsche Tequipment

4

7

8
Porsche Tequipment | Koła
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WNĘTRZE.
Porsche 718

Pełną wolnością można się cieszyć również
w zamkniętych przestrzeniach.
B

Swoboda kształtowania stylu – dostępna także we wnętrzu.
Dzięki pakietom wnętrza z eleganckich materiałów i bogatej
gamie wyposażenia opcjonalnego, miejsca na Twoje własne
pomysły z pewnością nie zabraknie.

	Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi
drewnem mahoniowym
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pakiet wnętrza z elementami wykończonymi
włóknem węglowym, pakiet wnętrza z elementami
wykończonymi szczotkowanym aluminium
A

A

	Wielofunkcyjna kierownica sportowa z ogrzewanym
wieńcem wykończonym drewnem mahoniowym
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
wielofunkcyjna kierownica sportowa z ogrzewanym
wieńcem z włókna węglowego, wielofunkcyjna
kierownica GT z ogrzewanym wieńcem obitym skórą,
wielofunkcyjna kierownica GT z ogrzewanym
wieńcem obitym Alcantarą®
B

1

	Wykończenie konsoli środkowej detalami
z drewna mahoniowego
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
wykończenie konsoli środkowej detalami z włókna
węglowego, wykończenie konsoli środkowej detalami
ze szczotkowanego aluminium

38

Interior | Porsche Tequipment

3

Dostępne pakiety wnętrza:

C

	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
dźwignia przekładni PDK1) z aluminium, dźwignia
przekładni PDK obszyta Alcantarą®, dźwignia zmiany
biegów obszyta Alcantarą®

2

1 Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi drewnem mahoniowym ²⁾, ³⁾
2 Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi włóknem węglowym³⁾
3 Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi szczotkowanym aluminium³⁾

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

C

1) 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK).
2) Drewno jest surowcem naturalnym, dlatego mogą występować miejscowe różnice koloru i ziarna.
3) Zalecane do pojazdów z wnętrzem w kolorze czarnym.

Porsche Tequipment | Wnętrze
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Porsche 718
1

2

3

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1
2
3
4
5
6

Pokrywa schowka z Alcantary® z logo Porsche
Pokrywa schowka z herbem Porsche
Pedały i podnóżek z aluminium
Wewnętrzne osłony progów ze stali nierdzewnej, podświetlane
Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego, podświetlane
Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane na kolor biały,
czarny lub czerwony

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pokrywa schowka z Alcantary® z herbem Porsche,
wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego,
wewnętrzne osłony progów ze stali nierdzewnej

40
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Porsche 911

Nie tylko akcesoria dla Twojego Porsche 911, lecz coś
więcej – wyrażenie Twojego osobistego stylu życia,
postawy życiowej. Produkty z oferty Porsche Tequipment,
w pełni dopasowane do Twoich preferencji, stanowią jej
efektowne podkreślenie.

Porsche 911

Więcej

Porsche 911
2

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
1 Przedni pas SportDesign
2 Pakiet SportDesign
Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
zestaw Aerokit,
pakiet poszerzający zestaw Aerokit

1, 2

44
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1

 Reflektory diodowe w kolorze czarnym, z systemem
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Górne części obudowy lusterek zewnętrznych z włókna węglowego

3

 Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze srebrnym

4

 Koła na felgach Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali z oponami letnimi

6

7

Oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)

Porsche 911

5

 Opcja wyposażenia: logo Porsche 911 lakierowane
na kolor czarny (wysoki połysk)
Opcja wyposażenia: oznaczenie modelu lakierowane

2
1

5
6
7

3

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze czarnym, srebrnym, czerwonym lub
Aurum, logo Porsche z tyłu w kolorze czarnym (wysoki połysk),
logo Porsche 911 lakierowane,
lusterka zewnętrzne lakierowane

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment i znajdź wszystkie nasze produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

4

KOŁ A.
Zaprojektowane tak, abyś
pozostawiał swój ślad.
W każdym calu.

Porsche 911

Emocjonujące historie z życia rzadko bywają
realizacją ściśle wytyczonych planów.
Nam jednak zależy na tym, abyś za każdym
razem docierał do celu spokojny i wypoczęty.
Jest więc jedna rzecz, którą zawsze
powinieneś mieć: właściwe koła z oferty
Porsche Tequipment. Takie, które robią
wrażenie wspaniałym wyglądem, gwarantują
sportowe osiągi, pełne bezpieczeństwo
i sprawdzą się w każdej podróży.
Bez kompromisu.

1

2

3

7

8

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment
online.
Ogólne informacje na temat ogumienia
znajdziesz na s. 130 i nast.

Koła z oponami letnimi
1 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
2 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
lakierowanej na kolor czarny, efekt satynowany
3 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
lakierowanej na kolor Aurum, efekt satynowany
4 Koło na feldze RS Spyder Design
o średnicy 20/21 cali
5 Koło na feldze Carrera Classic
o średnicy 20/21 cali
6 Koło na feldze Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali
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Koła z oponami letnimi
7 Koło na feldze 911 Carrera Exclusive Design o średnicy
20/21 cali lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
8 Koło na feldze 911 Carrera Exclusive Design o średnicy
20/21 cali lakierowanej na kolor Aurum, efekt
satynowany

4

5

6

9

10

11

Wheels with winter tyres
9 Koło na feldze Carrera o średnicy 19/20 cali
10 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
11 Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
lakierowanej na kolor czarny, efekt satynowany

Porsche Tequipment | Koła
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WNĘTRZE.
To wspaniale,
że nadal możesz marzyć.

Porsche 911

Twoje Porsche 911, Twoje decyzje. Również w konfigurowaniu
wnętrza. Jest naprawdę sporo pozycji wyposażenia
opcjonalnego, dlatego sam określ, jakie materiały wybrać, aby
stworzyć swój samochód sportowy marzeń. I nadać swojemu
Porsche 911 osobisty charakter.

1

2

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1 Wkładka popielniczki
2 Dźwignia przekładni PDK z aluminium
3 Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego aluminium
w kolorze Dark Silver, podświetlane
4 Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego, podświetlane
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Porsche Panamera
Zaprojektowane do samochodu sportowego, który
łączy w sobie pozorne przeciwieństwa: osiągi i komfort,
dynamikę i efektywność, pracę i rodzinę. Produkty z
oferty Porsche Tequipment umożliwiają taką personalizację
modelu Panamera, by naprawdę odpowiadał on Twoim
oczekiwaniom.

Porsche Panamera

Więcej

O Ś W I E T L E N I E I O B U D O W Y Ś W I AT E Ł .
Wszystkie zakręty świata widoczne w jednej chwili.

Porsche Panamera

Porsche Panamera w naturalny sposób przyciąga uwagę.
Powoduje błysk w Twoim oku. Jak wzmocnić to uczucie
jeszcze bardziej? Poprzez systemy oświetlenia z oferty
Porsche Tequipment. Zapewniają one nie tylko znaczną
poprawę widoczności i optymalne oświetlenie drogi, ale też
podnoszą efekt wizualny – oczywiście w sportowym stylu.
Diodowe tylne lampy, włącznie z przyciemnionym ciągłym
pasem świetlnym z tyłu nadwozia, pozostawią po sobie
niezatarte wrażenie. A przyciemnione obudowy reflektorów
diodowych z mozaikową wiązką światła i systemem Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) zadbają o to, abyś
miał niezrównany widok.

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1 Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny
2 Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych z mozaikową
wiązką światła i systemem Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Porsche Tequipment | Nadwozie i osiągi
1

2
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 Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych z mozaikową wiązką
światła i systemem Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

Kratki nawiewu powietrza lakierowane

3

Lusterka zewnętrzne lakierowane

4

 Zewnętrzne nakładki progowe SportDesign

5

 Koła na felgach Exclusive Design o średnicy 21 cali, z oponami letnimi

6

 Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny

7

 Oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)

8

 Sportowe końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym

1

Porsche Panamera

1

6

3

7

2

8
Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
sportowe końcówki układu wydechowego
w kolorze czarnym, lakierowane oznaczenie
modelu, górna partia pokrywy bagażnika
w kolorze czarnym (wysoki połysk), oznaczenie
modelu na drzwiach w kolorach czarnym,
srebrnym, czerwonym lub Aurum

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć wszystkie produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

4

5

Porsche Panamera
1

2

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1 Pakiet SportDesign lakierowany na kolor czarny (wysoki połysk)
2 Pakiet SportDesign
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SPORTOW Y UKŁ AD W YDECHOW Y
I SPORTOWE KOŃCÓWKI UKŁ ADU W YDECHOWEGO.

Dźwięk Porsche można dodatkowo wzmocnić. Wystarczy
wykorzystać sportowy układ wydechowy wyposażony
w zmodyfikowane tłumiki i dwie okrągłe, podwójne końcówki
układu wydechowego w natychmiast rozpoznawanym stylu.
Jednym naciśnięciem guzika możesz zmienić dźwięk,
by dopasować go do aktualnego stylu jazdy – od brzmienia
gardłowego, ale nieco stłumionego w zwyczajnej trasie
po wyraźnie agresywniejszy ton, gdy bardziej zdecydowanie
korzystasz z wysokich osiągów.
Sportowe końcówki układu wydechowego wyróżniają się
wyjątkowym wzornictwem i są dostępne w kolorach srebrnym
lub czarnym.

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
sportowe końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym

Porsche Panamera

Gęsia skórka. Za naciśnięciem guzika.

KOŁ A.
Wspaniałe osiągi zawsze
buduje się od podstaw:
od samej ziemi.

1

2

3

7

8

Porsche Panamera

Doskonałe koła są podstawą jazdy
w sportowym stylu. Samochód potrzebuje
wtedy nie tylko mocy, lecz także – w równym
stopniu – zdolności przeniesienia jej na
drogę. Koła z oferty Porsche Tequipment tworzą
do tego idealne warunki. Nic dziwnego:
łączą przecież zaawansowane technologie
z wyjątkową charakterystyką użytkową
i indywidualnym wyglądem.

9

Wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć
wszystkie produkty Tequipment online.
Ogólne informacje na temat ogumienia
znajdziesz na s. 130 i nast.

Koła z oponami letnimi
1 Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
2 Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
3 Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 21 cali
4 Koło na feldze Panamera SportDesign o średnicy 21 cali
5 Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy 21 cali
6 Koło na feldze Panamera Turbo o średnicy 20 cali
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Koła z oponami letnimi
7 Koło na feldze Panamera Design o średnicy 20 cali

4

5

6

10

11

12

Koła z oponami zimowymi
8 Koło na feldze Panamera SportDesign o średnicy 21 cali
9 Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
10 Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 20 cali
11 Koło na feldze Panamera Turbo o średnicy 20 cali
12 Koło na feldze Panamera o średnicy 19 cali
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WNĘTRZE.
Nowe terytorium – możesz
odkryć je również we wnętrzu.

Przy konfigurowaniu wnętrza możesz pójść własną, indywidualną
drogą. Zainspiruj się szlachetnymi materiałami, takimi jak
drewno paldao lub włókno węglowe, a także wybranymi opcjami
wyposażenia. Stwórz swój niepowtarzalny styl.

B

Porsche Panamera

A

1

	Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi
drewnem Paldao
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pakiet wnętrza z elementami wykończonymi
włóknem węglowym

2

A

	Wielofunkcyjna kierownica sportowa z wieńcem
wykończonym drewnem paldao
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
wielofunkcyjna kierownica sportowa z wieńcem
z włókna węglowego
B

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
dźwignia skrzyni biegów Exclusive Design
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Dostępne pakiety wnętrza:
1 Wykończone elementami z drewna paldao¹⁾
2 Wykończone elementami z włókna węglowego

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1) Drewno jest surowcem naturalnym, dlatego mogą występować miejscowe różnice koloru i ziarna.

Porsche Tequipment | Wnętrze
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Porsche Panamera

1

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1 Dźwignia skrzyni biegów Exclusive Design
2 Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego
3 Wielofunkcyjna kierownica sportowa z wieńcem z włókna węglowego
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Więcej
Stworzone po to, by dotrzymać tempa intensywnemu stylowi
życia. Czujnie przywierające do drogi, a zarazem wystarczająco
obszerne, by pomieścić pasje i przygody. Otwarte na
indywidualizację z oferty Porsche Tequipment, abyś mógł nie
tylko poszerzyć zakres zastosowań swojego Porsche Macan,
lecz również nadać mu osobisty charakter.

Porsche Macan

Porsche Macan

PA K I E T S P O RT D E S I G N.
Wszystko jest kwestią osobowości.
Szczególnie, gdy w grę wchodzi wygląd.

Wyżej, szybciej, dalej? A może, dla odmiany, po prostu bardziej
indywidualnie? Przecież możesz wzmocnić swoje osiągi także
poprzez wizerunek.

i niepowtarzalny styl. Zawiera charakterystyczny przedni
i tylny pas SportDesign, lakierowane na kolor nadwozia, jak
również spojler dachowy o krawędzi i tylnej środkowej partii
dostępnej w kolorze nadwozia.

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

Porsche Macan

Potężne osiągi mogą iść w parze z imponującym wyglądem.
Pakiet SportDesign opracowany specjalnie dla Porsche Macan
nadaje mu jeszcze bardziej imponującą prezencję

 Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych z systemem
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Lusterka zewnętrzne SportDesign

3

 Listwy boczne na drzwiach lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)

4

 Zewnętrzne nakładki progowe SportDesign

5

 Koła na felgach Macan Turbo o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor czarny (wysoki połysk), z oponami letnimi

6

 Sportowy układ wydechowy ze sportowymi końcówkami układu
wydechowego w kolorze srebrnym

7

 Opcja wyposażenia: sportowy układ wydechowy ze sportowymi
końcówkami układu wydechowego w kolorze czarnym

8

 Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny z logo Porsche
w kolorze czarnym, matowym

2

1

8

Porsche Macan

1

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
lusterka zewnętrzne SportDesign lakierowane
na kolor czarny (wysoki połysk), sportowe końcówki
układu wydechowego w kolorze czarnym lub srebrnym,
oznaczenie modelu lakierowane na kolor nadwozia,
kolor czarny (wysoki połysk) lub czarny matowy,
przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny z
logo Porsche w kolorze srebrnym,
progi zewnętrzne,
detale wykończenia przodu ze stali nierdzewnej,
detale wykończenia tyłu,
projektory diodowe w drzwiach emitujące logo Porsche,
oznaczenie modelu na listwach bocznych na drzwiach
w kolorach czarnym, czerwonym, srebrnym lub Aurum

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć wszystkie produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

3

7
6

4

5

KOŁ A.
Cal po calu – ku następnej
przygodzie.

Koła z oferty Porsche Tequipment potrafią
wzbudzać zainteresowanie na wszelkie
sposoby: rewelacyjnym wyglądem, skalą
możliwości dynamicznych i poziomem
bezpieczeństwa. Czy to na asfalcie,
czy w terenie, zawsze wytyczają dla Ciebie
pewny ślad. To ważne, bo atrakcyjne cele
podróży nie zawsze leżą w pobliżu domu.

1

2

3

8

9

10

Porsche Macan

Wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć
wszystkie produkty Tequipment online.
Ogólne informacje na temat ogumienia
znajdziesz na s. 130 i nast.
4

5

6

11

12

Koła z oponami letnimi i zimowymi
8 Koło na feldze Sport Classic o średnicy 19 cali
9 Koło na feldze Sport Classic o średnicy 19 cali,
lakierowane na kolor platynowy, efekt satynowany

Koła z oponami letnimi
1 Koło na feldze Sport Classic o średnicy 21 cali
2 Koło na feldze Sport Classic o średnicy 21 cali
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
3 Koło na feldze Sport Classic o średnicy 21 cali
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
4 Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy 21 cali
5 Koło na feldze o średnicy 21 cali RS Spyder Design
6 Koło na feldze Macan Turbo o średnicy 20 cali
w kolorze platynowym, efekt satynowany
7 Koło na feldze Macan Turbo o średnicy 20 cali
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
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13

Koła z oponami zimowymi
10 Koło na feldze Macan Turbo o średnicy 20 cali
w kolorze platynowym, efekt satynowany
11 Koło na feldze RS Spyder Design o średnicy 20 cali
lakierowanej na kolor czarny, efekt satynowany
12 Koło na feldze RS Spyder Design o średnicy 20 cali
13 Koło na feldze Macan Sport o średnicy 19 cali
14 Koło na feldze Macan S o średnicy 18 cali
15 Koło na feldze Macan o średnicy 18 cali

7

14

15
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WNĘTRZE.
Pora odkryć nowe tereny.
Nawet we wnętrzu.

Najbardziej ekscytującym celem podróży bywa Twoja własna
wyobraźnia. Konfigurując wnętrze swojego samochodu,
możesz skupić się tylko na jednym: na radości odkrywania.
I na własnej inspiracji.
A

1

Porsche Macan

B

2

Dostępne pakiety wnętrza:
1 Pakiet wykończenia wnętrza elementami z drewna orzechowego w kolorze Anthracite²⁾
2 Pakiet wykończenia wnętrza elementami z włókna węglowego

	Pakiet wykończenia wnętrza elementami z drewna
orzechowego w kolorze Anthracite
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pakiet wykończenia wnętrza elementami z włókna
węglowego
A

B

76

	Dźwignia przekładni PDK¹⁾ z aluminium
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Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1) 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK).
2) Drewno jest surowcem naturalnym, dlatego mogą występować miejscowe różnice koloru i ziarna.
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3

Porsche Macan

1

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

1 Detale wykończenia ze stali nierdzewnej w przedniej części wnętrza
2 Detale wykończenia ze stali nierdzewnej w tylnej części wnętrza
3 Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego, podświetlane, wraz
z osłoną krawędzi załadunku
4 Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego aluminium
w kolorze Dark Silver, podświetlane
Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
folia ochronna na próg krawędzi załadunku
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Więcej

Porsche Cayenne
Zaprojektowane do zaznawania przygód. Jako faworyt

Porsche Cayenne wspólnie z Tobą przesuwa granice
codziennej jazdy. Pomagają mu w tym akcesoria z oferty
Porsche Tequipment.

Porsche Cayenne

tych wszystkich, którzy lubią opuszczać przetarte szlaki.

PA K I E T S P O RT D E S I G N.
Pełna wolność może być
również swobodą twórczą.

Przedni pas SportDesign
Precyzyjnie zdefiniowany. Dokładnie taki, jak oczekiwałbyś po
prawdziwie profesjonalnym sportowcu. Starannie
zaprojektowany przedni pas wchodzący w skład pakietu
SportDesign jest lakierowany na kolor nadwozia i ma
wypełnienie wlotu powietrza w kolorze czarnym (matowe
wykończenie). Jego ekspresyjny wygląd dodatkowo
podkreślają poszerzenia nadkoli, zewnętrzne nakładki progowe
oraz tylna partia z Porsche Cayenne Turbo.

Pakiet SportDesign
Sportowe wyzwania? Porsche Cayenne nie boi się ich
podejmować. Nawet, gdy kryje się za nimi radykalnie
dynamiczny wygląd. Pakiet SportDesign jest źródłem
niepowtarzalnego wizerunku i jeszcze bardziej imponującego
wrażenia. W jego skład wchodzi wyrazisty przedni pas
lakierowany na kolor nadwozia, z dodatkowymi wlotami
powietrza, zwracający uwagę tylny pas z lakierowanymi
wykończeniami, zewnętrzne nakładki progowe oraz wydatne
poszerzenia nadkoli.
Montaż tego pakietu ogranicza możliwości jazdy terenowej.

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

Porsche Cayenne

Twoje życie, Twoje decyzje. Kiedy przychodzi do konfiguracji
Twojego samochodu sportowego, powinieneś iść ściśle
wytyczoną drogą: własnego wyboru.

Porsche Tequipment | Nadwozie i osiągi
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To więcej niż tylko aluzja do tradycji marki – nierozerwalnie
związanej z torami wyścigowymi.
Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

Porsche Cayenne

Pakiet Carbon Design
Materiał pochodzący prosto ze świata sportów motorowych.
Twoje źródło inspiracji: pakiet Carbon Design umożliwia
Ci uzyskanie wyczynowego wyglądu w jednej chwili. Możesz
to osiągnąć dzięki akcentom takim jak wypełnienie wlotów
powietrza lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk), lotki
wlotów powietrza na przednim pasie wykończone włóknem
węglowym oraz tylny dyfuzor z włókna węglowego.

1

Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych z mozaikową
wiązką światła i systemem Porsche Dynamic Light System
Plus (PDLS Plus)

2

Poszerzenia nadkoli lakierowane

3

Lusterka zewnętrzne lakierowane

4

Koła na felgach 911 Turbo Design o średnicy 22 cali z oponami letnimi

5

Sportowe końcówki układu wydechowego w kolorze czarnym

6

Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny

3
1

6

Porsche Cayenne

2

5

4

A może więcej inspiracji? Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć wszystkie produkty online.
Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli. Pełną ofertę dla Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
projektory diodowe w drzwiach emitujące logo Porsche,
oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk),
oznaczenie modelu na drzwiach,
ozdobne logo Porsche na bokach,
przedni pas SportDesign,
sportowy układ wydechowy ze sportowymi końcówkami układu wydechowego
w kolorze srebrnym lub czarnym,
sportowe końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym,
detale wykończenia ze stali nierdzewnej w przedniej i w tylnej części wnętrza

KOŁ A.
Klucz do sportowej
doskonałości.

Koła z oponami letnimi
1 Koło na feldze Cayenne Sport Classic o średnicy 22 cali
2 Koło na feldze Cayenne Sport Classic o średnicy 22 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
3 Koło na feldze Cayenne Sport Classic o średnicy 22 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
4 Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy 22 cali
5 Koło na feldze Cayenne Exclusive Design o średnicy
21 cali
6 Koło na feldze Cayenne Exclusive Design o średnicy
21 cali, lakierowanej na kolor platynowy, efekt
satynowany
7 Koło na feldze Cayenne Exclusive Design o średnicy
21 cali, lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
8 Koło na feldze RS Spyder o średnicy 21 cali
9 Koło na feldze Cayenne Turbo Design o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
10 Koło na feldze Cayenne Turbo o średnicy 21 cali
11 Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort
o średnicy 20 cali
12 Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort
o średnicy 20 cali, lakierowanej na kolor platynowy,
efekt satynowany
13 Koło na feldze Cayenne Sport o średnicy 20 cali
14 Koło na feldze Cayenne Design o średnicy 20 cali
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15

16

17

5

6

7

8

18

19

20

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.
Ogólne informacje na temat ogumienia znajdziesz
na s. 130 i nast.

9

10

11

12

Koła | Porsche Tequipment

21

22

Koła z oponami zimowymi
15 Koło na feldze RS Spyder o średnicy 21 cali
16 Koło na feldze Cayenne Exclusive Design o średnicy 21 cali
17 Koło na feldze Cayenne Exclusive Design o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
18 Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort o średnicy 20 cali
19 Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
20 Koło na feldze Cayenne Sport o średnicy 20 cali
21 Koło na feldze Cayenne Design o średnicy 20 cali
22 Koło na feldze Cayenne S o średnicy 19 cali

Porsche Tequipment | Koła
13

14

Porsche Cayenne

Ekspresyjny styl i nadzwyczajne osiągi.
Po równo dotyczy to samochodu, jak i kół
z oferty Porsche Tequipment.
Dla nieskrępowanej personalizacji,
zwinności na drodze, bezpieczeństwa,
a przede wszystkim dla jeszcze większej
przyjemności z prowadzenia samochodu.
Bo cechy prawdziwych sportowców
przejawiają się nawet w najdrobniejszych
detalach.

89

WNĘTRZE.
Wnętrze.
A może powinniśmy powiedzieć: wnętrze marzeń?

Żyj swoim marzeniem. Zarówno wtedy, gdy wybierasz cel
następnej podróży, jak i przy konfigurowaniu wnętrza swojego
idealnego pojazdu. Bo przecież Twoje Porsche Cayenne jest
wyrazem nie tylko Twojej osobistej wolności, lecz także
swobody twórczej.

A

2

Porsche Cayenne

1

Dostępne pakiety wykończenia wnętrza:
1 Pakiet wykończenia wnętrza elementami z drewna orzechowego w kolorze Anthracite¹⁾
2 Pakiet wykończenia wnętrza elementami z włókna węglowego

	Pakiet wykończenia wnętrza elementami
z drewna orzechowego w kolorze Anthracite
	Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pakiet wykończenia wnętrza elementami z włókna
węglowego
A

B

Wejdź na stronę www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty Tequipment online.

	Podłokietnik na konsoli środkowej z herbem Porsche
B

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
dźwignia skrzyni biegów Exclusive Design

90
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1) Drewno jest surowcem naturalnym, dlatego mogą występować miejscowe różnice koloru i ziarna.

Porsche Tequipment | Wnętrze
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Oryginalne akcesoria
Stać w miejscu? To zdecydowanie odpada. Jest przecież tak wiele
do odkrycia, poznania i doświadczenia. Niezliczone przygody tylko czekają,
by wyjść im naprzeciw. Nasze akcesoria pomogą Ci w osiągnięciu celów –

Oryginalne
akcesoria

bez żadnych kompromisów.

POKROWCE NA SAMOCHÓD.
Więcej różnorodności od Porsche.
Nawet, gdy nie jesteś w drodze.

Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment, aby
obejrzeć wszystkie produkty online.
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1 Pokrowiec samochodowy do użytku
w pomieszczeniach – Porsche 911 GT3
2 Pokrowiec samochodowy do użytku
w pomieszczeniach – Porsche 911 GT3 RS
3 Indywidualny pokrowiec samochodowy (modele GT)*
4 Indywidualny pokrowiec samochodowy Plus
(modele Porsche 718)*
5 Indywidualny pokrowiec samochodowy Plus
(modele Porsche 911)*
6 Pokrowiec samochodowy do użytku w pomieszczeniach
Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pokrowiec samochodowy do użytku w pomieszczeniach –
Porsche 911 GT2 RS,
indywidualny pokrowiec samochodowy Plus (modele GT)*,
indywidualny pokrowiec samochodowy Plus
(modele Porsche 718)*,
indywidualny pokrowiec samochodowy Plus
(modele Porsche 911)*,
pokrowiec samochodowy do użytku na zewnątrz,
pokrowiec samochodowy do użytku w pomieszczeniach
Endurance Racing Edition

Oryginalne
akcesoria

Nawet postój można doskonale pogodzić z osiągami.
Przykładem są indywidualnie dopasowane pokrowce
na samochód z oferty Porsche Tequipment. Zarówno
w pomieszczeniach, jak i pod gołym niebem zapewniają one
idealną ochronę przed kurzem i pyłem, działaniem słońca,
deszczem, śniegiem i zabrudzeniami. Co więcej, zwracają
uwagę atrakcyjnym wyglądem. Do wyboru masz różne wzory,
zależnie od konkretnego modelu. To nasz sposób na pokazanie,
że czas postoju zdecydowanie nie musi być nudny.

1

* Wszystkie pokrowce dostępne są w kolorach: czarnym,
białym, srebrnym, szarym, czerwonym lub żółtym.
Pokrowce dostępne są wyłącznie w sklepie internetowym
Porsche Shop na stronie www.store.porsche.com i mogą
być konfigurowane indywidualnie.

Pokrowce na samochód | Porsche Tequipment
6

FOTELIKI DZIECIĘCE.

A
Model:
Grupa:
Waga:
Wiek:

Jeszcze więcej motyli w brzuchu.
Nawet dla najmłodszych pasażerów.

Podróż samochodem Porsche to nieodłączny dreszcz emocji,
również dla najmłodszych. Właśnie z tą myślą Porsche
Tequipment oferuje specjalnie zaprojektowane foteliki
dziecięce. Spełniają one surowe normy bezpieczeństwa
i przeszły specjalne testy, zakończone zatwierdzeniem
do użytku w samochodach Porsche. Oznacza to, że produkty
stanowią gwarancję pełnej ochrony i komfortu dla pasażerów
w wieku do 12 lat. Wykorzystane w nich tkaniny są
oddychające, hipoalergiczne i łatwe do czyszczenia, a ich
powłoki zewnętrzne w kolorze czarnym i szarym, z kontrastowymi czerwonymi szwami, można zdejmować i prać.
Foteliki dziecięce Porsche można wygodnie i bezpiecznie
mocować do foteli przy użyciu systemu ISOFIX lub
trzypunktowych pasów bezpieczeństwa. Dla jeszcze wyższego
poziomu bezpieczeństwa foteliki Porsche Baby Seat oraz
Porsche Junior Seat ISOFIX wyposażono w niezależny system
pasów pięciopunktowych.

A

B
Model:	Porsche Junior Seat ISOFIX¹⁾
Grupa:
G1
Waga:
od 9 do 18 kg
Wiek:
ok. 9 miesięcy do 4 lat

C
Model:	Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Grupa:
G 2–G 3
Waga:
od 15 do 36 kg
Wiek:
ok. 4 do 12 lat
B

Umieszczanie fotelika dziecięcego na fotelu przedniego
pasażera dozwolone jest jedynie pod warunkiem posiadania
fabrycznego przygotowania do montażu fotelika dziecięcego.
Podczas przewożenia dzieci o wadze do 27 kg poduszka
powietrzna przedniego pasażera musi być wyłączona.

Mata pod foteliki dziecięce
W ramach opcji wyposażenia dostępna jest mata ochronna
pod foteliki dziecięce, zabezpieczająca fotele i wnętrze
samochodu przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
Przed montażem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi
samochodu w części dotyczącej użytkowania fotelików
dziecięcych. Znajdziesz tam wszystkie ważne informacje
na temat odpowiednich fotelików dziecięcych do swojego
modelu auta oraz ich prawidłowego umieszczenia w
samochodzie.

Oryginalne
akcesoria

Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Aby obejrzeć wszystkie nasze produkty
online, zeskanuj kod QR lub wejdź na
stronę www.porsche.pl/tequipment.
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 orsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
P
G 0+
do 13 kg
do ok. 15 miesięcy

1) ISOFIX/ISOFIT to bezpieczny i przyjazny dla użytkownika system mocowania fotelików
dziecięcych, zapewniający ich sztywne zamocowanie w kabinie pojazdu.
2) Oddzielna opcja: podstawa Porsche Baby Seat Base ISOFIX, grupa G 0+.
3) Dostępny również jako fotelik Porsche Junior Plus Seat.

Foteliki dziecięce | Porsche Tequipment

Porsche Tequipment | Foteliki dziecięce
C

C
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PR ZE WÓZ BAGA ŻU.
Więcej możliwości przestrzennych.
Twój własny horyzont.
Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment, aby obejrzeć
wszystkie produkty online.

Głód emocji, pragnienie przygód czy radość odkrywania?
Nie musisz wybierać. Inteligentne systemy przewozu bagażu
z oferty Porsche Tequipment gwarantują, że zawsze,
gdziekolwiek będziesz, znajdziesz na swój sprzęt tyle
miejsca, ile potrzebujesz. Bez względu na to, co zaplanowałeś
i dokąd zaprowadzi Cię kolejna trasa, nasze boksy dachowe
i inteligentne systemy przewozu bagażu wzbogacają
sportowy charakter Twojego Porsche o nowe cechy.

Boks dachowy 520 (520 litrów)
Zamykany boks z tworzywa sztucznego
z wbudowanym stelażem na narty. Otwierany z obu stron.
Wymiary 218 × 89,5 × 40 cm,
kolor czarny (wysoki połysk),
dopuszczalna masa całkowita: do 75 kg.

Oryginalne
akcesoria

Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli.
Wszystkie opcje wyposażenia przeznaczone do Twojego
samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów
Tequipment.

Boks dachowy 320 (320 litrów)
Zamykany boks z tworzywa sztucznego,
otwierany z obu stron.
Wymiary 206 × 84 × 34 cm,
kolor czarny (wysoki połysk),
dopuszczalna masa całkowita: do 75 kg.
Porsche Tequipment | Przewóz bagażu
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Bagażnik na rowery
Nadaje się do przewozu wszelkich standardowych rowerów
z ramą do 100 mm. Mechanizm zapobiegający kołysaniu
sztywno utrzymuje rower w pozycji pionowej.
Umożliwia montaż trzech stelaży do przewozu rowerów
o maks. masie 20 kg.

Twoje rowery jeszcze nigdy nie były
przewożone równie dynamicznie.

Masz dużo planów? To dobrze. Przecież Twoje Porsche jest
mistrzem w łączeniu sportowej jazdy z dowożeniem Cię tam,
gdzie uprawiasz inne ulubione dyscypliny sportu – na przykład
kolarstwo trekkingowe lub szosowe. Obojętnie gdzie
zaplanowałeś rozpoczęcie swojej kolejnej przygody, Twoje
Porsche wyposażone w akcesoria Porsche Tequipment zadba
o to, abyś znalazł się na miejscu sprawnie i bezpiecznie. Nie
sam – razem z rowerem.

Bagażnik na rowery szosowe
Umożliwia montaż dwóch stelaży do przewozu rowerów
szosowych. Ma system szybkiego zamykania widelca roweru
oraz mocowanie tylnego koła z regulacją dla rowerów różnej
długości. Nadaje się do przewozu rowerów z ramą z włókna
węglowego. Przednie koła rowerów można bezpiecznie
umieścić w specjalnym uchwycie systemu bagażników
dachowych albo w torbie wewnątrz samochodu.

Niektóre produkty dostępne są tylko do wybranych modeli.
Wszystkie opcje wyposażenia przeznaczone do Twojego samochodu znajdziesz w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.
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Przewóz bagażu | Porsche Tequipment

Tylny bagażnik na rowery
Zamykany i składany bagażnik na rowery montowany z tyłu
samochodu. Wykonany z aluminium. W kolorze czarnym.
Umożliwia przewóz dwóch rowerów (każdy o maks. masie
30 kg). Przeznaczony do szybkiego zakładania na system haka
holowniczego bez użycia narzędzi. Nadaje się również
do przewozu rowerów elektrycznych (maks. masa: 2 × 30 kg).
Oryginalne
akcesoria

System bagażników dachowych
System bagażników dachowych jest bazą, do której mocuje
się wszystkie urządzenia transportowe, służące do różnych
celów. Dwie zamykane aluminiowe poprzeczki zapewniają
skuteczną ochronę antykradzieżową. Więcej informacji
na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dachu,
które jest różne zależnie od konkretnego modelu, znajdziesz
w instrukcji obsługi swojego samochodu.

Więcej wszechstronności.
Bez względu na to, co planujesz.

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Twoje Porsche oferuje pod dostatkiem miejsca na wszystko,
co w życiu ważne: na przykład dla osobistej wolności.
W jaki sposób ta wolność się przejawia, to już oczywiście
zależy od Ciebie. Bo niezależnie od tego, czy potrzebujesz
zestawu walizek na swoją najbliższą podróż, czy wolisz mieć
miejsce, by zabrać ze sobą jeszcze więcej rzeczy,
akcesoria z oferty Porsche Tequipment zawsze zapewnią
Ci optymalne rozwiązanie.

1
2
3
4

Torba do boksu dachowego – rozmiar S: 43 litry
Torba do boksu dachowego – rozmiar M: 76 litrów
Torba do boksu dachowego – rozmiar L: 82 litry
Zestaw walizek
(wszystkie komponenty zestawu dostępne są również oddzielnie)
5 System haka holowniczego z elektrycznie wysuwanym zaczepem

4

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pojemnik chłodniczy

Oryginalne
akcesoria

1

1
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ZABEZPIECZENIE I OCHRONA.
Więcej przestrzeni. To niezbędne,
szczególnie dla odkrywców.

Twoje życie nie jest po to, by się nudzić. Wszystko się zgadza,
bo Twoje Porsche też nie służy do nudy. A nasze produkty
gwarantują, że wszystko, co nim przewozisz, jest optymalnie
zabezpieczone i chronione. Dzięki temu przed, w trakcie
i po każdej podróży możesz w pełni skupić się na tym,
co najważniejsze – na przyjemności prowadzenia samochodu.

1

Niektóre produkty są dostępne tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

3

5

4

6

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

Kuweta do bagażnika, przód
Kuweta do bagażnika
Kuweta do bagażnika o niskich bokach
Kuweta do bagażnika z regulowanym organizerem przestrzeni
Mata dwustronna na podłogę bagażnika
Siatka do bagażnika

Oryginalne
akcesoria

1
2
3
4
5
6

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
folia ochronna na próg krawędzi załadunku,
kuweta do bagażnika o wysokich bokach,
system organizacji przestrzeni bagażowej (element wyposażenia
posprzedażowego)
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6
4

1

Niektóre produkty dostępne są tylko
dla wybranych modeli. Przy użyciu wyszukiwarki
akcesoriów Tequipment znajdziesz wszystkie
opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

1
2
3
4
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Oryginalne
akcesoria

Siatka dzieląca przestrzeń komory bagażnika
Składany boks do komory bagażnika
Osłona na złożone oparcia tylnych foteli
Maty na podłogę bagażnika z krawędziami
obszytymi nubukiem
5 Maty na podłogę bagażnika z krawędziami
obszytymi skórą
6 Maty na podłogę bagażnika odporne na wilgoć

2

3

5

6
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KOSMET YKI
SAMOCHODOWE.
Więcej jakości godnej samochodu sportowego.
Nawet podczas pit stopów.
Szczególne samochody zasługują na szczególną opiekę.
Dlatego wraz z ekskluzywną linią kosmetyków
samochodowych „White Edition” Porsche stworzyło program
oferujący bogaty wybór produktów przeznaczonych do ochrony
i konserwacji wnętrza oraz nadwozia Twojego pojazdu.

Typowy dla Porsche Tequipment jest także oryginalny design
butelek. Zaprojektowane przy współpracy stylistów ze Studia
F. A. Porsche, wyróżniają się ponadczasowym kształtem,
a jednocześnie są inspirowane herbem Porsche. I jeszcze
jedno, jakże typowe dla Porsche: procedura wyczerpujących
testów. Bo wszystkie nasze produkty z linii kosmetyków
samochodowych są testowane w szczególnych warunkach
w Weissach – tak samo jak każde Porsche – i dzięki temu
spełniają najwyższe standardy jakości.

1

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

Oryginalne
akcesoria

Kosmetyki samochodowe z serii „White Edition” dostarczane
są w wysokiej jakości walizce Rimowa® na kółkach, która
zapewnia idealne miejsce przechowywania wszystkich
produktów wchodzących w skład zestawu. Walizka,
sztywna i ultralekka, pasuje do wszystkich modeli Porsche.
Jej wykonane z gąbki wkładki można w razie potrzeby wyjąć
i traktować walizkę jako wysokiej jakości wyposażenie
podróżne.

1 Linia kosmetyków samochodowych „White Edition” w walizce na kółkach
(poszczególne produkty są dostępne również oddzielnie)
Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
walizki z zestawem kosmetyków samochodowych z linii Coupé i z linii Cabriolet
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INNE AKCESORIA.
Nasza miłość do samochodów sportowych przejawia się wszędzie, nawet w najdrobniejszych detalach.

7

1, 2

9

10

11

3, 4

8

5

6

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.
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Kluczyk lakierowany
Etui na kluczyk z Alcantary®
Kluczyk obszyty skórą
Etui na kluczyk ze skóry
Gniazdo stacyjki obszyte tkaniną w kratę
Gniazdo stacyjki lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk) z kryształkami Swarovski®
7 Przewód USB do ładowania smartfonów
8 Ramka tablicy rejestracyjnej
9 Latarka diodowa i rysik
10 Ładowarka Porsche Charge-o-mat Pro
11 Ściereczka z mikrofibry
12 Pakiet palacza
13 Podnóżek przy tylnym fotelu
14 Lakierowany przycisk startera
15 Kamizelka odblaskowa

Oryginalne
akcesoria

1
2
3
4
5
6

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
adapter do ładowarek Porsche, system obsługi głosowej
jako element wyposażenia posprzedażowego

Inne akcesoria | Porsche Tequipment
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13

14

15

2

2
3

7

4

5

1
2
3
4
5
6
7

Osłony piast kół
Kapturki wentyla z herbem Porsche
Kapturki wentyla z logo RS
Zabezpieczenie antykradzieżowe śrub przy kołach
Śruby kół w kolorze czarnym wraz z zabezpieczeniem antykradzieżowym
Zakrętka wlewu paliwa o wyglądzie aluminium
Zestaw narzędzi

Porsche Tequipment | Inne akcesoria
1

6

Oryginalne
akcesoria

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.
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M O T O R S P O R T.
Dominujące geny sportów motorowych.
Co widać na pierwszy rzut oka.
Sporty motorowe i tory wyścigowe były od samego początku
częścią tożsamości każdego Porsche. Bo przecież w żadnych
innych warunkach samochód i jego komponenty nie muszą
spełniać tak wygórowanych wymagań. Efekt? Akcesoria z linii
Motorsport w ofercie Porsche Tequipment – nasze produkty
zatwierdzone do codziennego użytku w zastosowaniach
drogowych wyróżniają się doskonałymi właściwościami,
w parze z którymi idzie dopracowana estetyka.

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Oryginalne
akcesoria

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

1 Kalkomanie Motorsport w kolorach czarnym, srebrnym, czerwonym
lub Aurum

Porsche Tequipment | Motorsport
1
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Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

1 Oklejenie we wzór Motorsport MARTINI RACING®
2 Zestaw kół na felgach GT3 o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor platynowy, efekt satynowany
3 Zestaw kół na felgach GT2 RS o średnicy 20/21 cali, lakierowanych
na kolor czarny, efekt satynowany
4 Ozdobne logo Porsche na bok samochodu, w kolorach czarnym,
srebrnym, czerwonym lub Aurum
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Oryginalne
akcesoria

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
licznik czasów okrążeń,
zestaw kół GT2 RS na felgach magnezowych o średnicy 20/21 cali,
lakierowanych na kolor srebrny,
zestaw kół GT2 RS na felgach magnezowych o średnicy 20/21 cali,
lakierowanych na kolor czarny, efekt satynowany,
zestaw kół GT2 RS na felgach magnezowych o średnicy 20/21 cali,
lakierowanych na kolor platynowy, efekt satynowany,
zestaw kół GT2 RS na felgach magnezowych o średnicy 20/21 cali,
lakierowanych na kolor White Gold Metallic, efekt satynowany,
zestaw kół GT2 RS na felgach magnezowych o średnicy 20/21 cali,
lakierowanych na kolor Aurum, efekt satynowany,
zestaw kół GT3 RS na felgach o średnicy 20/21 cali, lakierowanych
na kolor czarny, efekt satynowany,
zestaw kół GT3 RS na felgach o średnicy 20/21 cali, lakierowanych
na kolor Aurum, efekt satynowany,
zestaw kół GT3 na felgach o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor czarny, efekt satynowany,
zestaw kół 718 Cayman GT4 na felgach o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor czarny, efekt satynowany,
zestaw kół 718 Cayman GT4 na felgach o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor platynowy, efekt satynowany,
zestaw kół 718 Cayman GT4 na felgach o średnicy 20 cali, lakierowanych
na kolor Aurum, efekt satynowany,
ozdobne opaski na felgi w kolorach czarnym, białym, srebrnym, szarym,
czerwonym lub Aurum, oznaczenie modelu na bok samochodu w kolorach
czarnym, srebrnym, czerwonym lub Aurum,
dywaniki Clubsport,
kalkomanie Endurance Racing

1

Motorsport | Porsche Tequipment
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AUDIO I Ł ĄCZNOŚĆ.
Radykalny sportowiec czy poszukiwacz przygód?
Sam zdecyduj.

Jeżeli chcesz odkrywać nieznane terytoria, powinieneś słuchać
wewnętrznego głosu Twojego Porsche. Możesz być spokojny –
moduł nawigacji współpracujący z systemem Porsche
Communication Management (PCM) wskaże Ci najlepszą drogę
do Twojej następnej ekscytującej przygody. A elementy
wyposażenia opcjonalnego takie jak tempomat i wspomaganie
kierownicy Plus zapewnią Ci odprężenie w drodze do kolejnego
celu.

1

3

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

1
2
3
4

Moduł nawigacji do systemu Porsche Communication Management (PCM)
Apple CarPlay
System Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
Słuchawki Porsche Bluetooth®

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
tempomat,
wspomaganie kierownicy Plus

118

Audio i łączność | Porsche Tequipment

Oryginalne
akcesoria

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

4

2
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E-PERFORMANCE.

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

Energetycznie
w przyszłości.

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/Tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

Stacja ładująca
Płyta czołowa stacji ładującej Porsche Charging Dock wykonana
jest z czarnego bezpiecznego szkła. Zdobi ją logo Porsche w
kolorze srebrnym. Stacja umożliwia montaż uniwersalnej ładowarki
Porsche (AC) na przykład na ścianie garażu. Można z niej
korzystać, używając wszystkich normalnych przemysłowych
gniazdek elektrycznych. Stacja ładująca z obu stron ma wejście
do podłączenia do gniazda ładowania w samochodzie. Przewód
o długości do 7,5 m można zwinąć i schować w obudowie,
z której wraz z ładowarką można go w każdej chwili wyjąć.
Obudowa jest zamykana i nadaje się do użytku na zewnątrz.
Uniwersalna ładowarka Porsche (AC) pokazana na ilustracji
oraz dostępny opcjonalnie przewód zasilający nie należą do
zestawu. Wskazówki na temat montażu otrzymasz w najbliższym
Porsche Centrum.

Oryginalne
akcesoria

3

1 Stacja ładująca
2 Kompaktowe stanowisko ładowania
3 Przewód zasilający (tryb 3)

Porsche Tequipment | E-Performance
1
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Akcesoria na zimę
Samochód sportowy używany przez 365 dni w roku? Oczywiście!
Porsche jest sportowcem całorocznym. Wyposażone w odpowiednie akcesoria
zimowe i kosmetyki samochodowe na zimę z oferty Porsche Tequipment,

Akcesoria
na zimę

jest doskonale przygotowane na wyzwania najchłodniejszej pory roku.

AKCESORIA NA ZIMĘ.
Optymalne osiągi o różnych porach roku.
Nawet przy ujemnych temperaturach.

Gdy inni redukują bieg, Ty śmiało zmieniasz go na wyższy. W
Porsche to nie problem. W końcu nasze samochody gwarantują
maksymalne osiągi nawet przy ujemnych temperaturach. Tak
samo jak akcesoria z oferty Porsche Tequipment, zawsze idealnie
dopasowane do Twojego Porsche i do warunków panujących zimą.

3

4

1

Łańcuchy śniegowe
Skrobaczka do lodu z uchwytem teleskopowym
Skrobaczka do lodu z rękawiczką
Zestaw kosmetyków zimowych

Inne, niepokazane tu opcje z oferty Tequipment:
pokrowiec na narty

1

2

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.porsche.pl/tequipment,
aby obejrzeć wszystkie produkty online.

Porsche Tequipment | Akcesoria na zimę
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Akcesoria
na zimę

1
2
3
4

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

1

Niektóre produkty dostępne są tylko dla wybranych modeli.
Przy użyciu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment znajdziesz
wszystkie opcje wyposażenia do Twojego samochodu.

1

126

Akcesoria
na zimę

1 Stelaż do przewozu nart/snowboardu z systemem łatwego montażu
2 Skoncentrowany zimowy płyn do mycia/spryskiwacza szyb

Akcesoria na zimę | Porsche Tequipment
2

Dane i informacje

techniczne

Ogólne informacje na temat ogumienia
Wszystkie opony montowane przez Porsche odpowiadają
specyfikacjom Porsche, o czym świadczy specjalne oznaczenie
(N0, N1 itd.) na ich ściankach bocznych. Opony pozbawione
tego oznakowania nie są zalecane do zastosowania w Twoim
Porsche. Ze względów logistycznych i technicznych
związanych z procesem produkcji nie jesteśmy w stanie
przyjmować zamówień na ogumienie konkretnych marek.
Marka opon może być inna niż pokazana na ilustracji. Jeżeli
dokumenty Twojego pojazdu nie zawierają szczegółowych
informacji na temat prawidłowego zestawienia felg i opon,
zwróć się do najbliższego Porsche Centrum, gdzie otrzymasz
certyfikat homologacji.

Klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrzny
hałas toczenia dla Porsche Taycan:

Klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrzny
hałas toczenia dla Porsche Panamera:

Klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrzny
hałas toczenia dla Porsche Macan:

Typ opon

Wymiary

Klasa efektywności
energetycznej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni

Zewnętrzny hałas
toczenia
(dB)

Typ opon

Wymiary

Klasa efektywności
energetycznej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni

Zewnętrzny hałas
toczenia
(dB)

Typ opon

Wymiary

Klasa efektywności
energetycznej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni

Opony letnie

245/45 R 20
285/40 R 20
265/35 ZR 21
305/30 ZR 21

B
B
C
C

A
A
A
A

71
71
72
73

Opony letnie

225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
C–E
C–E

B
B
B
B–C

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
73
71
72
71
73

Opony letnie

Opony zimowe

275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
71
71
71
71
71

Opony zimowe

265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

C–E
C–E
C
C
C
C

C–E
C–E
E
E
B
B

71–73
73–75
71
73
73
73

Opony zimowe

235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

C–F
C–F
C–E
C–E
C–E
C–E

C
C
C
C
C
C

72
72
70–72
72–73
71–72
73

*

Niski hałas toczenia,

średni hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia*
(klasa)

–
–

71–72
70–73
70–72
71–73

wysoki hałas toczenia.

*

Niski hałas toczenia,

średni hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia*
(klasa)

wysoki hałas toczenia.

*

Klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrzny
hałas toczenia dla Porsche 718:
Typ opon

Wymiary

Klasa efektywności
energetycznej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni

Opony letnie

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Typ opon

Wymiary

Opony zimowe

235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
E–F
E

C
C
C
C

72
73
70–71
71

Klasa efektywności
energetycznej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni

Opony letnie

255/55 ZR 19
275/50 ZR 19
275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

B–C
B–C
B–C
B–C
B–C
B–C
C
C

A–B
A–B
A–B
A–B
A
A
A–B
A–B

255/55 R 19
275/50 R 19
275/45 R 20
305/40 R 20
275/40 R 21
305/35 R 21

B–C
B–C
C
C
C
C

B–C
B–C
B–C
B–C
B
B

*

Niski hałas toczenia,

średni hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia*
(klasa)

Zewnętrzny hałas
toczenia
(dB)

Typ opon

Wymiary

Klasa efektywności
energetycznej /
oporów toczenia

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni

Opony letnie

245/35 ZR 20
305/30 ZR 21

E
E

B
B

69
72

Opony zimowe

235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21

E
C
E
C

C
B
C
C–E

72
75
68–72
69–75

*
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Niski hałas toczenia,

średni hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia*
(klasa)

–
–

średni hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia
(dB)

wysoki hałas toczenia.

Klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrzny
hałas toczenia dla Porsche Cayenne:

wysoki hałas toczenia.

Klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrzny
hałas toczenia dla Porsche 911:

Niski hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia*
(klasa)

Opony zimowe

Zewnętrzny hałas
toczenia
(dB)
*

Niski hałas toczenia,

średni hałas toczenia,

Zewnętrzny hałas
toczenia*
(klasa)

–
–
–
–
–
–

Zewnętrzny hałas
toczenia
(dB)
71–73
72–73
69–73
70–75
70–74
70–74
68–75
70–75
69–70
69–70
69–70
69–70
69
69

wysoki hałas toczenia.

wysoki hałas toczenia.

Porsche Tequipment | Dane techniczne
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Uwaga dot. użytkowania opon zimowych
Opony letnie funkcjonują optymalnie przy temperaturach
powyżej ok. 7°C. Poniżej tego progu ich mieszanka gumowa
zaczyna twardnieć, co skutkuje wydłużeniem dróg
hamowania. Dlatego zalecamy zakładanie opon zimowych
na chłodniejsze miesiące, abyś mógł jeździć bezpiecznie
i ze świadomością, że nawet przy niskich temperaturach
Twój samochód będzie spełniał wysokie standardy
bezpieczeństwa czynnego podczas jazdy. Wszystkie opony
zimowe zatwierdzone przez Porsche można rozpoznać
po oznaczeniu literą „N” na ściance bocznej.
Dodatkowe korzyści: opony te są dopracowane pod kątem
obniżenia hałasu toczenia. Cechują się też niższymi oporami
toczenia, co pomaga w uzyskaniu oszczędności paliwa.

Parametry zachowania opony podczas hamowania – dla wszystkich modeli:
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Zużycie paliwa / emisje / zasięg:

Hamowanie z ABS-em na mokrej nawierzchni
(80–0 km/h) przy temperaturze 3°C.
100

105

110

115

Modele Porsche
Taycan Turbo

Modele Porsche
718

Modele Porsche
911 Carrera

Modele Porsche
911 GT3 RS

Modele Porsche
Panamera

Modele Porsche
Panamera
E-Hybrid

Modele Porsche
Macan

Modele Porsche
Cayenne

Modele Porsche
Cayenne
E-Hybrid

Zużycie paliwa w cyklu niskim w l/100 km

–

13,5–13,9

17,8–18,3

22,8

14,7–17,7

–

12,7–14,0

15,5–16,6

–

Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim w l/100 km

–

7,4–8,0

8,5–9,3

12,2

9,8–11,1

–

10,6–11,0

11,8–12,8

–

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km

–

8,5–9,0

9,9–10,6

13.6

10,5–11,9

3,3–3,9

10,0–11,0

11,7–12,7

3,9–4,7

Emisje CO₂ w cyklu mieszanym w g/km

0

193–205

226–241

308

240–271

74–89

227–249

265–289

89–108

Zużycie energii elektrycznej (w cyklu mieszanym) w kWh/100 km

23,0–26,7

–

–

–

–

21,0–21,8

–

–

23,1–24,1

Filtr cząstek stałych

–

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Standard emisji

–

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Zasięg (WLTP), w km

381–450

–

–

–

–

–

–

–

–

Zasięg (na długich trasach), w km²⁾

340–370

–

–

–

–

–

–

–

–

120
Zużycie paliwa / emisje¹⁾

Na oponach letnich

Na oponach zimowych – drogi hamowania krótsze o ok. 12%

Hamowanie z ABS-em na śniegu
(40–0 km/h)

Zasięg

Na oponach letnich

Na oponach zimowych – drogi hamowania krótsze o ok. 19%

100

105

110

115

Przykłady: drogi hamowania wyrażone w % (pomiar wykonany z użyciem opon odpowiadających specyfikacji Porsche).
Drogi hamowania skrócone dzięki zastosowaniu opon zimowych stosowanych przez Porsche. Wartości bezwzględne mogą odbiegać od wartości porównawczych.

120

1) 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 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: https://porsche.pl/o-porsche/zrownowazonyrozwoj-w-porsche/
2) Wartość orientacyjna, zmierzona w podcyklu WLTP (z uwzględnieniem użycia urządzeń pomocniczych, takich jak klimatyzacja).

© 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.
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INDEKS.
Tequipment Porsche Taycan
Nadwozie i osiągi
Reflektory diodowe z mozaikową wiązką światła
w kolorze Glacier Blue, z systemem Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
16, 18
Koło na feldze Taycan Tequipment Design
o średnicy 20 cali, lakierowanej na kolor czarny
(wysoki połysk), z oponą letnią
18
Lusterko zewnętrzne z górną częścią obudowy
z włókna węglowego
18
Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze czarnym 18
Oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk)
18
Pakiet SportDesign
20
Przedni pas SportDesign
20
Zewnętrzne nakładki progowe SportDesign
20
Koła z oponami letnimi
Koło na feldze Sport Aero o średnicy 20 cali
24
Koło na feldze Taycan Tequipment Design
o średnicy 20 cali
24
Koło na feldze Taycan Tequipment Design
o średnicy 20 cali, lakierowanej na kolor czarny
(wysoki połysk)
24
Koło na feldze Taycan Turbo Aero o średnicy 20 cali 24
Koło na feldze Mission E Design o średnicy 21 cali 24
Koło na feldze Taycan Exclusive Design
o średnicy 21 cali
24
Koło na feldze Taycan Exclusive Design o średnicy
21 cali, lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk) 24
Koło na feldze Taycan Exclusive Design o średnicy
21 cali, lakierowanej na kolor platynowy, efekt
satynowany
24
Koło na feldze Taycan Exclusive Design o średnicy
21 cali z łopatkami aerodynamicznymi z włókna
węglowego
24
Koła z oponami zimowymi
Koło na feldze Taycan S Aero o średnicy 19 cali
Koło na feldze Sport Aero o średnicy 20 cali
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25
25

Koło na feldze Taycan Tequipment Design
o średnicy 20 cali
Koło na feldze Taycan Tequipment Design
o średnicy 20 cali, lakierowanej na kolor czarny
(wysoki połysk)
Wnętrze
Wkładka popielniczki
Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego
aluminium w kolorze czarnym, podświetlane
Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego
z matowym wykończeniem, podświetlane
Projektory diodowe w drzwiach, emitujące
logo Porsche
Herb Porsche na pokrywie schowka

25

25

26
26
26
26
26

 equipment Porsche 718
T
Nadwozie i osiągi
Pakiet SportDesign
30
Pakiet SportDesign z elementami lakierowanymi
na kolor czarny (wysoki połysk)
30
Koło na feldze Carrera Sport o średnicy 20 cali
z oponą letnią
32
Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze czarnym 32
Tylne boczne wloty powietrza lakierowane
32
Pałąki ochronne lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk)
32
Sportowe końcówki układu wydechowego
w kolorze srebrnym
32
Opcja wyposażenia: sportowe końcówki
układu wydechowego w kolorze czarnym
32
Reflektory biksenonowe z przyciemnionymi
obudowami i systemem Porsche Dynamic
Light System (PDLS)
34
Koła na felgach Carrera S o średnicy
20 cali na oponach letnich, lakierowanych
na kolor czarny (wysoki połysk)
34
Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze
czerwonym
34
Przyciemnione klosze tylnych lamp
34

Oznaczenie modelu z tyłu lakierowane na kolor
czarny (wysoki połysk)
Opcja wyposażenia: logo Porsche 718 z tyłu
lakierowane na kolor nadwozia
Koła z oponami letnimi
Koło na feldze Carrera Sport o średnicy 20 cali
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20 cali
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
Koło na feldze 911 Turbo o średnicy 20 cali
Koło na feldze Carrera Classic o średnicy 20 cali
Koła z oponami zimowymi
Koło na feldze Boxster o średnicy 18 cali
Koło na feldze Boxster S o średnicy 19 cali
Wnętrze
Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi
drewnem mahoniowym
Wielofunkcyjna kierownica sportowa
z ogrzewanym wieńcem wykończonym drewnem
mahoniowym
Konsola środkowa z detalami wykończenia
z drewna mahoniowego
Pokrywa schowka obita Alcantarą® z logo Porsche
Pokrywa schowka z herbem Porsche
Pedały i podnóżek z aluminium
Wewnętrzne osłony progów ze stali nierdzewnej,
podświetlane
Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego,
podświetlane
Lusterka zewnętrzne z obudowami lakierowanymi
na kolor biały, czarny lub czerwony
Tequipment Porsche 911
Nadwozie i osiągi
Przedni pas SportDesign
Pakiet SportDesign

34
34

36
36
36
36
37
37

37
37

38

38
38
40
40
40
40
40
40

45
45

Koło na feldze 911 Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali z oponą letnią
Lusterko zewnętrzne z górną częścią obudowy
z włókna węglowego
Reflektory diodowe z obudowami w kolorze
czarnym, z systemem Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus)
Oznaczenie modelu na drzwiach w kolorze
srebrnym
Oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk)
Opcja wyposażenia: logo Porsche 911
lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)
Opcja wyposażenia: oznaczenie modelu
lakierowane
Koła z oponami letnimi
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali,
lakierowanej na kolor czarny, efekt satynowany
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali,
lakierowanej na kolor Aurum, efekt satynowany
Koło na feldze RS Spyder Design o średnicy
20/21 cali
Koło na feldze Carrera Classic o średnicy 20/21cali
Koło na feldze 911 Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali
Koło na feldze 911 Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali, lakierowanej na kolor
czarny (wysoki połysk)
Koło na feldze 911 Carrera Exclusive Design
o średnicy 20/21 cali, lakierowanej na kolor
Aurum, efekt satynowany
Koła z oponami zimowymi
Koło na feldze Carrera o średnicy 19/20 cali
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali
Koło na feldze Carrera S o średnicy 20/21 cali,
lakierowanej na kolor czarny, efekt satynowany

46
46

46
46
46
46
46

48
48
48
48
48
48

49

49

49
49
49

Wnętrze
Wkładka popielniczki
Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego
aluminium w kolorze Dark Silver, podświetlane
Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego,
podświetlane
Dźwignia przekładni PDK z aluminium

51
51
51
51

Tequipment Porsche Panamera
Nadwozie i osiągi
Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny 55, 56
Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych
z mozaikową wiązką światła i systemem Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
55, 56
Kratki nawiewu powietrza lakierowane
56
Lusterka zewnętrzne lakierowane
56
Zewnętrzne nakładki progowe SportDesign
56
Koło na feldze Exclusive Design o średnicy
21 cali, z oponą letnią
56
Oznaczenie modelu lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk)
56
Sportowe końcówki układu wydechowego
w kolorze srebrnym 56
Pakiet SportDesign z elementami lakierowanymi
na kolor czarny (wysoki połysk)
58
Pakiet SportDesign
58
Koła z oponami letnimi
Koło na feldze Panamera Turbo o średnicy 20 cali
Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy 21 cali
Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 21 cali
Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze Panamera SportDesign o średnicy
21 cali
Koło na feldze Panamera Design o średnicy 20 cali

62
62
62
62
62
62
63

Koła z oponami zimowymi
Koło na feldze Panamera o średnicy 19 cali
Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 20 cali
Koło na feldze Exclusive Design o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze Panamera Turbo o średnicy 20 cali
Koło na feldze Panamera SportDesign o średnicy
21 cali
Wnętrze
Pakiet wnętrza z elementami wykończonymi
drewnem Paldao
Wielofunkcyjna kierownica sportowa z wieńcem
z drewna Paldao
Dźwignia skrzyni biegów Exclusive Design
Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego
Wielofunkcyjna kierownica sportowa z wieńcem
z włókna węglowego

63
63
63
63
63

64
64
66
66
66

Tequipment Porsche Macan
Nadwozie i osiągi
Pakiet SportDesign
70, 71
Koła na felgach Macan Turbo o średnicy
20 cali, lakierowanych na kolor czarny
(wysoki połysk), z oponami letnimi
72
Opcja wyposażenia: sportowy układ wydechowy
ze sportowymi końcówkami układu wydechowego
w kolorze czarnym
72
Listwy boczne na drzwiach lakierowane
na kolor czarny (wysoki połysk)
72
Lusterka zewnętrzne SportDesign
72
Zewnętrzne nakładki progowe SportDesign
72
Sportowy układ wydechowy ze sportowymi
końcówkami układu wydechowego w kolorze
srebrnym
72
Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych
z systemem Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus)
72
Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny
z logo Porsche w kolorze czarnym, matowym
72
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INDEKS.
Koła z oponami letnimi
Koło na feldze Macan Turbo o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
Koło na feldze Macan Turbo o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy 21 cali
Koło na feldze RS Spyder Design o średnicy 21 cali
Koło na feldze Sport Classic o średnicy 21 cali
Koło na feldze Sport Classic o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk)
Koło na feldze Sport Classic o średnicy 21 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany

74
74
74
74
74
74
74

Koła z oponami letnimi/oponami zimowymi
Koło Sport Classic na feldze o średnicy 19 cali
75
Koło Sport Classic na feldze o średnicy 19 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany 75
Koła z oponami zimowymi
Koło na feldze Macan S o średnicy 18 cali
75
Koło na feldze Macan o średnicy 18 cali
75
Koło na feldze Macan Sport o średnicy 19 cali
75
Koło na feldze Macan Turbo o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor platynowy, efekt satynowany 75
Koło na feldze RS Spyder Design o średnicy 20 cali 75
Koło na feldze RS Spyder Design o średnicy 20 cali,
lakierowanej na kolor czarny, efekt satynowany
75
Wnętrze
Pakiet wykończenia wnętrza elementami
z drewna orzechowego w kolorze Anthracite
Dźwignia przekładni PDK z aluminium
Wewnętrzne osłony progów ze szczotkowanego
aluminium w kolorze Dark Silver, podświetlane
Wewnętrzne osłony progów z włókna węglowego,
podświetlane, z osłoną krawędzi załadunku
Detale wykończenia ze stali nierdzewnej
w przedniej części wnętrza
Detale wykończenia ze stali nierdzewnej
w tylnej części wnętrza
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76
76
79
79
79
79

 equipment Porsche Cayenne
T
Nadwozie i osiągi
Pakiet SportDesign
83
Pakiet Carbon Design
84, 85
Koła 911 Turbo Design na felgach o średnicy
22 cali, z oponami letnimi
86
Lusterka zewnętrzne lakierowane
86
Sportowe końcówki układu wydechowego
w kolorze czarnym
86
Przyciemnione obudowy reflektorów diodowych
z mozaikową wiązką światła i systemem
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 86
Przyciemnione klosze tylnych lamp i pas świetlny 86
Poszerzenia nadkoli lakierowane
86
Koła z oponami letnimi
Koło na feldze Cayenne Design o średnicy 20 cali
Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort
o średnicy 20 cali
Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort
o średnicy 20 cali, lakierowanej na kolor
platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze Cayenne Sport o średnicy 20 cali
Koło na feldze Cayenne Exclusive Design
o średnicy 21 cali
Koło na feldze Cayenne Exclusive Design
o średnicy 21 cali, lakierowanej na kolor czarny
(wysoki połysk)
Koło na feldze Cayenne Exclusive Design
o średnicy 21 cali, lakierowanej na kolor
platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze Cayenne Turbo Design o średnicy
21 cali, lakierowanej na kolor platynowy, efekt
satynowany
Koło na feldze Cayenne Turbo o średnicy 21 cali
Koło na feldze RS Spyder o średnicy 21 cali
Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy
22 cali
Koło na feldze Cayenne Sport Classic o średnicy
22 cali

88
88

88
88
88

88

88

88
88
88
88

Koło na feldze Cayenne Sport Classic
o średnicy 22 cali, lakierowanej na kolor czarny
(wysoki połysk)
Koło na feldze Cayenne Sport Classic
o średnicy 22 cali, lakierowanej na kolor
platynowy, efekt satynowany
Koła z oponami zimowymi
Koło na feldze Cayenne S o średnicy 19 cali
Koło na feldze Cayenne Design o średnicy 20 cali
Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort
o średnicy 20 cali
Koło na feldze Cayenne Sport Classic Comfort
o średnicy 20 cali, lakierowanej na kolor
platynowy, efekt satynowany
Koło na feldze Cayenne Sport o średnicy 20 cali
Koło na feldze Cayenne Exclusive Design
o średnicy 21 cali
Koło na feldze Cayenne Exclusive Design
o średnicy 21 cali, lakierowanej na kolor czarny
(wysoki połysk)
Koło na feldze RS Spyder o średnicy 21 cali
Wnętrze
Pakiet wykończenia wnętrza elementami
z drewna orzechowego w kolorze Anthracite
Podłokietnik na konsoli środkowej
z herbem Porsche
Oryginalne akcesoria
Pokrowce na samochód
Pokrowiec samochodowy 911 GT3 do użytku
w pomieszczeniach
Pokrowiec samochodowy 911 GT3 RS do użytku
w pomieszczeniach
Indywidualny pokrowiec samochodowy
(modele GT)
Indywidualny pokrowiec samochodowy Plus
(modele Porsche 718)

88

Indywidualny pokrowiec samochodowy Plus
(modele Porsche 911)
Pokrowiec samochodowy do użytku
w pomieszczeniach

94
94

88

Foteliki dziecięce
Foteliki dziecięce Porsche

89
89

Przewóz bagaży
Boks dachowy 520 (520 litrów)
99
Boks dachowy 320 (320 litrów)
99
System bagażników dachowych
100
Bagażnik na rowery szosowe
100
Tylny bagażnik na rowery
101
Bagażnik na rowery
101
Torba do boksu dachowego – rozmiar S: 43 litry 103
Torba do boksu dachowego – rozmiar M: 76 litrów 103
Torba do boksu dachowego – rozmiar L: 82 litry 103
Zestaw walizek
103
System haka holowniczego z elektrycznie
wysuwanym zaczepem
103

89

89
89
89

89
89

90
90

94
94
94

Zabezpieczenie i ochrona
Kuweta do bagażnika, przód
Kuweta do bagażnika
Kuweta do bagażnika o niskich bokach
Kuweta do bagażnika z regulowanym
organizerem przestrzeni
Mata dwustronna na podłogę bagażnika
Siatka do bagażnika
Siatka dzieląca przestrzeń bagażnika
Składany boks do bagażnika
Osłona na złożone oparcia tylnych foteli
Maty na podłogę bagażnika z krawędziami
obszytymi nubukiem
Maty na podłogę bagażnika z krawędziami
obszytymi skórą
Maty na podłogę bagażnika odporne na wilgoć
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104
104
104
104
104
104
106
106
106
106
106
106

Kosmetyki samochodowe
Linia kosmetyków samochodowych
„White Edition” w walizce na kółkach
Inne akcesoria
Kluczyk lakierowany
Etui na kluczyk z Alcantary®
Kluczyk obszyty skórą
Etui na kluczyk ze skóry
Gniazdo stacyjki obszyte tkaniną w kratę
Gniazdo stacyjki lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk) z kryształkami Swarovski®
Przewód USB do ładowania smartfonów
Ramka tablicy rejestracyjnej
Latarka diodowa z rysikiem
Ładowarka Porsche Charge-o-mat Pro
Ściereczka z mikrofibry
Pakiet palacza
Podnóżek przy tylnych fotelach
Przycisk startera lakierowany
Kamizelka odblaskowa
Osłony piast kół
Kapturki wentyla
Kapturki wentyla z logo RS
Zabezpieczenie antykradzieżowe śrub
przy kołach
Śruby do kół w kolorze czarnym wraz
z zabezpieczeniem antykradzieżowym
Zakrętka wlewu paliwa o wyglądzie aluminium
Zestaw narzędzi
Motorsport
Kalkomanie Motorsport
Kalkomanie Motorsport o wzorze
MARTINI RACING®
Zestaw kół na felgach GT3 o średnicy
20 cali, lakierowanych na kolor platynowy,
efekt satynowany

109

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
113
113
113
113
113
113
113

115

Zestaw kół na felgach GT2 RS o średnicy
20/21 cali, lakierowanych na kolor czarny,
efekt satynowany
Ozdobne logo Porsche na bok samochodu
w kolorach czarnym, srebrnym, czerwonym
lub Aurum
Audio i łączność
Apple CarPlay
Moduł nawigacji dla Porsche Communication
Management (PCM)
Słuchawki Porsche Bluetooth®
Zestaw Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
E-Performance
Przewód zasilający (tryb 3)
Stacja ładująca
Kompaktowe stanowisko ładowania

116

116

118
118
118
118

121
121
121

Akcesoria na zimę
Łańcuchy śniegowe 124
Skrobaczka do lodu z uchwytem teleskopowym
Skrobaczka do lodu z rękawiczką
Zestaw kosmetyków zimowych
Stelaż do przewozu nart/snowboardu z
systemem łatwego montażu
Skoncentrowany zimowy płyn do mycia/
spryskiwacza szyb
Dane i informacje techniczne
Ogólne informacje na temat ogumienia
Uwaga dot. użytkowania opon zimowych
Dane techniczne

124
124
124
126
126

130
132
133

116

116

94

88
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