
Nowe Porsche Panamera 
To, co nas napędza. 



 
Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo w kolorze Papaya Metallic, 
koła na felgach 911 Turbo Design II o średnicy 21 cali 

 
Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂, zużycia energii 
elektrycznej i klasy efektywności są dostępne na str. 34  
i na następnych. 

Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały 
dopuszczone do użytku drogowego w Niemczech. Niektóre 
elementy wyposażenia są opcjonalne i dostępne wyłącznie  
za dopłatą. Ze względu na lokalne przepisy i ograniczenia 
dostępność danych modeli oraz opcji może różnić się zależnie 
od rynku. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia 
standardowego i opcjonalnego, prosimy skontaktować się  
z najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje 
dotyczące konstrukcji, właściwości, stylistyki, osiągów, 
wymiarów, mas, zużycia paliwa i kosztów eksploatacji są, 
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawidłowe w momencie ich 
opublikowania (08/2020). 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 znajdują się na stronie www.porsche.com/disclaimer.



Los modelos de automóviles mostrados en esta publicación están homologados para su circulación en la República Federal Alemana. La disponibilidad de los modelos, así como el equipamiento 
ofertado puede variar de un país a otro debido a razones legales y/o regulaciones de carácter local. Para obtener información sobre los modelos y el equipamiento estándar y/u opcional disponible 
en su país, consulte en su Centro Oficial   Porsche. Toda la información relacionada con la fabricación, características, diseño, prestaciones, dimensiones, peso, consumo de combustible y costes 
de mantenimiento de los automóviles mostrados responden a los datos actualizados en la fecha de impresión del presente documento (08/2020).   Porsche se reserva el derecho de realizar modi
ficaciones en las especificaciones, equipamiento y las condiciones de entrega de los automóviles mostrados en esta publicación sin previo aviso. Debido a la técnica de impresión, los colores 
reales de los automóviles podrían diferir de los mostrados en la presente publicación. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte 
de esta publicación sin la autorización por escrito de Dr. Ing. h.c. F.   Porsche AG. Para acceder a esta publicación en otros idiomas, por favor consulte: www.porsche.com/disclaimer

Các dòng xe mô tả trong ấn phẩm này được phê duyệt sử dụng trên đường tại CHLB Đức. Một số trang thiết bị là tùy chọn tốn phí. Các dòng xe và tùy chọn có sẵn theo từng thị trường do các 
hạn chế và quy định tại từng địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết về trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn, vui lòng liên hệ Trung Tâm   Porsche của bạn. Tất cả thông tin về cấu tạo, đặc tính, 
thiết kế, hiệu suất, kích thước, trọng lượng, mức tiêu thụ nhiên liệu, và chi phí vận hành đều chính xác hết mức có thể tại thời điểm chuẩn bị in (08/2020).   Porsche nắm giữ quyền thay đổi thông 
số kỹ thuật, trang thiết bị và phạm vi phân phối mà không phải báo trước. Màu sắc thực tế có thể khác biệt so với màu được thể hiện trong ấn phẩm. Lỗi và thiếu sót được miễn trừ. Vui lòng 
truy cập www.porsche.com/disclaimer để biết thêm thông tin chi tiết về việc miễn trừ trách nhiệm theo từng ngôn ngữ.

Os modelos de veículos ilustrados mostram o equipamento para a República Federal da Alemanha. Eles também incluem, p. ex., equipamentos individuais que não fazem parte do fornecimento 
de série e que estão disponíveis somente com um custo adicional. Devido a determinações e normas específicas dos países, nem todos os modelos ou equipamentos estão disponíveis em 
diversos países. Informese sobre o exato fornecimento no seu   Porsche Center/na sua Concessionária  Porsche ou no seu importador. Os dados sobre a estrutura, o fornecimento, a aparência, 
potência, as medidas, o peso, consumo de combustível e os custos de operação correspondem ao estado de conhecimento no momento da impressão (08/2020). Reservase o direito de 
alterações na estrutura, no equipamento e fornecimento, bem como diferenças na cor. Sujeito a erros. O aviso legal em todos os idiomas pode ser encontrado em www.porsche.com/disclaimer

本型錄所列之車型配備為德國市場的標準規格，部份所列配備為必需額外付費的選配項目，由於各國家地區法令與規定有所不同，因此並非所有車型與配備均有銷售， 
您可逕向您當地的保時捷展示中心/經銷商洽詢當地銷售車款及選用配備的詳情；有關結構、交付範圍、外觀、性能、尺寸、重量、油耗及維修成本的資訊在本型錄印刷時 
(2020 年 08 月) 為正確無誤，保時捷保留逕行更動結構、配備、交付範圍及其他產品資訊之權利，實際顏色與本型錄所示的顏色或許會有些許差異，保時捷不承擔本型錄內容
之錯誤或疏失責任。上述免責聲明的各種語言版本請詳見下列網址：www.porsche.com/disclaimer 
本型錄所標示之油耗測試值係在保時捷實驗室內，依相關試驗標準於車體動力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保
養等因素影響，其實際耗油量常高於測試值；台灣經濟部能源局測試值請上網搜尋經濟部能源局網站。

Die dargestellten Fahrzeugmodelle zeigen die Ausstattung für die Bundesrepublik Deutschland. Sie enthalten zum Beispiel auch Individualausstattungen, die nicht zum serienmäßigen  
Liefer umfang gehören und nur gegen Aufpreis erhältlich sind. In verschiedenen Ländern sind aufgrund länderspezifischer Bestimmungen und Auflagen nicht alle Modelle bzw. Ausstattungen  
verfügbar. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem   Porsche Zentrum/Händler oder Ihrem Importeur. Die Angaben über Konstruktion, Lieferumfang,  
Aussehen, Leistung, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung (08/2020). Änderungen von Konstruktion,  
Ausstattung und Lieferumfang sowie Abweichungen im Farbton und Irrtümer bleiben vorbehalten. Weitere Informationen sowie den Disclaimer in Landessprache finden Sie auf  
www.porsche.com/disclaimer

ამ პუბლიკაციაში წარდგენილი მოდელები დამტკიცებულია გერმანიის გზებზე გამოყენებისთვის. აღჭურვილობის ზოგიერთი ელემენტი მხოლოდ დამატებითი 
ხარჯებით არის ხელმისაწვდომი. მოდელების და ოფციების ხელმისაწვდომობა შეიძლება იცვლებოდეს სხვადასხვა ბაზარზე ადგილობრივი შეზღუდვებიდან და 
რეგულაციებიდან გამომდინარე. სტანდარტული და დამატებითი აღჭურვილობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს პორშეს ცენტრს. 
ინფორმაცია რომელიც ეხება კონტრუქციას, ფუნქციებს, დიზაინს, დახასიათებებს, გაბარიტებს, წონას, საწვავის მოხმარებას და საექსპლუატაციო ხარჯებს 
სწორია, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაბეჭდვის მომენტისთვის (08/2020). პორშე იტოვებს უფლებას შეცვალოს სპეციფიკაციები, აღჭურვილობა და 
მიწოდების პირობები წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ფერები შეიძლება განსხვავდებოდეს ნაჩვენებისგან. შეცდომები და გამორჩენა გამორიცხულია. 
ყველა ენაზე პასუხისმგებლობების უარყოფების ნახვისთვის, გთხოვთ მიმართოთ www.porsche.com/disclaimer

Modeli, ki so predstavljeni v tej publikaciji, so odobreni za uporabo v cestnem prometu v Nemčiji. Nekateri deli opreme so na voljo le za doplačilo. Zaradi lokalnih omejitev in predpisov se lahko 
razpoložljivost modelov in možnosti razlikuje glede na trg. Za informacije o standardni in dodatni opremi se obrnite na najbližji center    Porsche. Vsi podatki o izdelavi, lastnostih, obliki, delovanju, 
dimenzijah, teži, porabi goriva in tekočih stroških so bili ob tiskanju te publikacije (08/2020) po našem prepričanju točni. Družba   Porsche si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spre meni 
značilnosti ter obseg opreme in dobave. Barve se lahko razlikujejo od barv na slikah. Pridržujemo si pravico do napak in izpustitev. Za izjavo o omejitvi odgovornosti v drugih jezikih obiščite spletno 
stran www.porsche.com/disclaimer

إن الطرازات المبينة في هذا الكتيب معتمدة للسير على الطرقات في السوق األلمانية، وال تتوفر بعض التجهيزات إال كخيارات مقابل كلفة إضافية. وقد يختلف توفر الطرازات والخيارات بين سوق وأخرى نظرًا 
ية، ُيرجى استشارة مركز بورشه األقرب إليك. إن كل المعلومات المتعلقة بالبنية والميزات والتصميم واألداء واألبعاد والوزن  للقيود واألحكام المحلية. للحصول على معلومات حول التجهيزات القياسية واالختيار

 واستهالك الوقود وكلفة التشغيل هي صحيحة في وقت الطباعة (2020/08). وتحتفظ بورشه بحق إجراء تعديالت على المواصفات والتجهيزات وُمهل التسليم بدون إشعار مسبق. قد تختلف األلوان عن 
www.porsche.com/disclaimer يارة تلك المبينة. السهو والخطأ جائزان في حال حدوثهما. لالطالع على نصوص إخالء المسؤولية باللغات األخرى، يرجى ز



Моделите опишани во ова издание се одобрени за употреба на патишта во Германија. Некои ставки од опремата се достапни само како опции со дополнителен трошок. Достапноста  
на моделите и опциите може да се разликува во зависност од пазарот поради локалните ограничувања и прописи. За информации околу стандардната и изборната опрема, советувајте 
се со  Porsche центарот. Сите информации во врска со конструкцијата, функциите, дизајнот, перформансите, димензиите, тежината, потрошувачката на гориво и трошоците за 
одржување се точни според нашите најдобри сознанија во времето на печатењето (08/2020).  Porsche го задржува правото да ги измени спецификациите, опремата и опсезите на 
испорака без претходно известување. Боите може да се разликуваат од тие на сликите. Грешките и пропустите се исклучени. За одрекувањето од одговорност на сите јазици, 
погледнете во www.porsche.com/disclaimer

Modele przedstawione w niniejszej publikacji są zatwierdzone do użytku drogowego. Niektóre elementy wyposażenia występują wyłącznie jako opcje oferowane za dopłatą. Ze względu na  
lokalne przepisy i ograniczenia dostępność poszczegolnych modeli i opcji może być różna w zależności od konkretnego rynku. Aby uzyskać informacje na temat wyposażenia standardowego  
i opcjonalnego, prosimy o kontakt z najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji, właściwości, stylistyki, osiągów, wymiarów, mas, zużycia paliwa i kosztów  
eksploatacji są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawidłowe w chwili publikacji (08/2020). Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz zakresu wyposażenia i dostaw bez  
uprzedzenia. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od kolorów przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć. Noty prawne w poszczególnych językach znajdziesz  
na stronie www.porsche.com/disclaimer

Modely uvedené v tejto publikácii sú schválené pre premávku na cestných komunikáciách v Nemecku. Niektoré položky výbavy sú k dispozícii iba za príplatok. Dostupnosť modelov a prvkov 
výbavy sa môže v jednotlivých krajinách líšiť z dôvodu miestnych obmedzení a nariadení. Pre viac informácií o štandardnej a doplnkovej výbave sa obráťte na vaše  Porsche Centrum. Všetky 
informácie týkajúce sa konštrukcie, funkcií, dizajnu, výkonnosti, rozmerov, hmotností, spotreby paliva a prevádzkových nákladov sú podľa našich najlepších znalostí správne v čase odoslania  
do tlače (08/2020). Spoločnosť  Porsche si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií, výbavy a dodania bez predchádzajúceho upozornenia, takisto aj právo na chyby a odchýlky. Farby sa môžu  
líšiť od tých, ktoré sú vyobrazené. Dokument Zrieknutie sa zodpovednosti v požadovanom jazyku si môžete pozrieť na adrese www.porsche.com/disclaimer

Modelele din această publicație sunt omologate pentru șoselele din Germania. Unele echipamente sunt disponibile doar opțional, contra cost. Disponibilitatea modelelor și opțiunile pot varia  
de la piață la piață din cauza restricțiilor și reglementărilor locale. Pentru informații privind echipamentele standard și cele opționale, consultați Centrul dvs.  Porsche. Toate informațiile privind 
construcția, caracteristicile, designul, performanțele, dimensiunile, greutatea, consumul de combustibil și costurile de funcționare sunt corecte la momentul tipăririi (08/2020).  Porsche își rezervă 
dreptul de a modifica specificațiile, echipamentele și termenele de livrare fără notificare prealabilă. Culorile pot fi diferite de cele ilustrate. Erorile și omisiunile sunt exceptate. Pentru precizări 
legale în fiecare limbă, consultați www.porsche.com/disclaimer

Bu katalogta yer alan modeller Almanya‘daki sürüş koşullarına göre test edilerek onaylanmıştır. Bazı donanımlar ekstra ücrete tabi opsiyonel seçenekler olarak sunulmaktadır. Mevcut modeller ve 
donanım seçenekleri, yerel sınırlamalar ve düzenlemelere bağlı olarak ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Standart ve opsiyonel donanımlara ilişkin bilgi için lütfen  Porsche Merkezleri ile iletişim 
kurun. Tüketim, özellikler, tasarım, performans, boyutlar, ağırlık, yakıt tüketimi ve bakım masrafları ile ilgili tüm bilgiler, bu kataloğun basıldığı tarihteki bilgiler ile hazırlanmıştır (08/2020).   Porsche, 
önceden bildirimde bulunmaksızın spesifikasyonları, donanım özelliklerini ve teslimat kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Hata ve ihmaller hariç, renkler resimlerde görülen renklerden 
farklılık gösterebilir. Her dildeki yasal bildiri için lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin.

Les modèles photographiés dans la présente documentation (caractéristiques et équipements) sont ceux du marché allemand et correspondent aux normes applicables en Allemagne. Ils  
comportent par exemple des équipements optionnels avec supplément de prix, et certaines versions ou options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement sur la 
disponibilité des options et le programme de livraison définitif, veuillez contacter un des Centres  Porsche du Réseau Officiel. Les informations fournies ici sur la conception, la livraison, l’aspect 
extérieur des véhicules, les performances, les dimensions, le poids, les consommations de carburant ainsi que les frais de fonctionnement et d’entretien sont celles disponibles au moment de  
l’impression (08/2020). Sous réserve de toute modification dans la conception, l’équipement et le programme de livraison, de toute variation de teintes et de matériaux, ainsi que de toute erreur  
ou omission. Vous trouverez cette clause de nonresponsabilité dans toutes les langues à l‘adresse www.porsche.com/disclaimer

Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti personalizzati che non fanno parte della dotazione 
di serie e che vengono forniti con sovrapprezzo. In alcuni Paesi non sono disponibili tutti i modelli e tutti gli equipaggiamenti a causa di vincoli e disposizioni di legge. Per ulteriori informazioni  
sui modelli e sulla precisa dotazione puoi rivolgerti al tuo Centro  Porsche. I dati relativi a costruzione, equipaggiamento, forma, prestazioni, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione  
delle vetture sono aggiornati al momento della stampa (08/2020). Con riserva di modifiche alla costruzione, all’entità della fornitura e degli equipaggiamenti come pure alla tonalità dei colori. 
Salvo errori e omissioni. All’indirizzo www.porsche.com/disclaimer è disponibile la dichiarazione di non responsabilità in tutte le lingue.

このカタログに使用されている写真および記載の諸元、寸法、仕様等は2020年08月時点のものであり、日本に導入される車両と一部異なる場合があります。またオプション装備品
は、日本に導入されないものも含まれます。また、仕様および装備は予告なく変更する場合があります。掲載の写真等の色は実際と異なる場合があります。詳しい装備や仕様につ
いては、ポルシェ正規販売店までお問い合わせください。

Modeli prikazani u ovom izdanju odobreni su za upotrebu na cestama u Njemačkoj. Neki dijelovi opreme dostupni su samo uzdodatnu nadoplatu. Dostupnost modela i mogućnosti može se  
za različita tržišta razlikovati uslijed lokalnih ograničenja i propisa. Za informacije o standardnoj i dodatnoj opremi obratite se svome  Porsche centru. Svi podaci o konstrukciji, značajkama,  
dizajnu, performansama, dimenzijama, masi, potrošnji goriva i troškovima održavanja prema našim su saznanjima točni u trenutku odlaska u tisak (08/2020).  Porsche zadržava pravo na izmjenu 
specifikacija, opreme i opsega isporuke bez prethodne obavijesti. Boje se mogu razlikovati od prikazanih. Pogreške i propusti isključeni. Izjavu o ograničenju odgovornosti na svim jezicima  
potražite na adresi www.porsche.com/disclaimer

Šiame leidinyje pateikti modeliai yra patvirtinti naudoti keliuose Vokietijoje. Kai kurios įrangos dalys yra prieinamos tik papildomai apmokant. Dėl vietinių apribojimų ir taisyklių galimi modeliai  
ir pasirinkimai gali skirtis priklausomai nuo rinkos. Norėdami sužinoti apie standartinę ir papildomą įrangą, kreipkitės į savo „ Porsche“ centrą. Visa informacija apie konstrukciją, savybes, dizainą, 
eksploatacines savybes, matmenis, svorį, degalų sąnaudas ir eksploatacines išlaidas yra teisinga, kiek mums žinoma, ją ruošiant spausdinti (08/2020). „ Porsche“ pasilieka teisę be išankstinio  
įspėjimo keisti specifikacijas, įrangą ir pristatymo apimtis. Spalvos gali skirtis nuo pateiktų iliustracijose. Išimtos klaidos ir praleidimai. Atsakomybės apribojimas visomis kalbomis pateikiamas 
svetainėje www.porsche.com/disclaimer



8 Wstęp

 
Porsche Panamera Turbo S w kolorze GT Silver Metallic,  
koła na felgach 911 Turbo Design II o średnicy 21 cali

Idee zmieniają świat – pod warunkiem, że za nimi podążamy.  
Z pełną konsekwencją. Z założeniem, że zawsze najważniejszy 
jest następny krok. Wierzymy, że da się osiągać coraz więcej  
i że każdy detal czyni różnicę. 

Dlatego ufamy marzycielom. Tym, którzy przejęci swoim 
dziełem doskonalą je i cyzelują, którzy nieustannie kwestionują 
aktualny stan rzeczy, pragną czegoś lepszego i również sobie 
samym stawiają coraz to nowe wyzwania. Takim ludziom obca 
jest postawa: „a po co?”. Oni podążają własną drogą – trudniejszą, 
bo te łatwe nie prowadzą do prawdziwego postępu. Wierzymy  
w siłę idei i w tych, którzy je realizują. 

I wiemy, że nie jesteśmy w tej wierze osamotnieni. 

Nowe Porsche Panamera.  
To, co nas napędza. 

To, co nas 
napędza. 
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Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂, zużycia energii elektrycznej i klasy efektywności są dostępne na str. 34 i na następnych. 

 
1  Porsche Panamera 4S EHybrid Sport Turismo w kolorze Carrara White 

Metallic, koła na felgach Exclusive Design o średnicy 21 cali, lakierowane  
na kolor czarny (wysoki połysk)

2  Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo w kolorze Papaya Metallic,  
koła na felgach 911 Turbo Design II o średnicy 21 cali 

Dzięki gruntownym modyfikacjom silnika oraz wnętrza –  
już na poziomie standardowym – modele Panamera Turbo 
awansowały do miana Panamera Turbo S. 

Zestrojone na nowo podwozie oraz opony nowej generacji, 
zakładane na felgi o średnicach 20 i 21 cali, zauważalnie 
wzmacniają doznania płynące z prowadzenia samochodu. 

Zestaw systemów wspomagających kierowcę sprawia,  
że jazda staje się bezpieczniejsza i jednocześnie bardziej 
relaksująca. A usługi Porsche Connect otwierają przed 
wszystkimi modelami Porsche Panamera cyfrowe możliwości 
dzisiejszego świata. A nawet przyszłości.  

Bo czy kompromisowa wizja może być logiczna? Czy zachowa 
swoją śmiałość i siłę? Pewnie nie. W naszym przekonaniu  
im bardziej wizjonerska jest początkowa idea, tym więcej 
zrodzi się z niej emocji. I właśnie o takie idee warto zabiegać. 

Tak było w przypadku Porsche Panamera. „Samochód 
sportowy dla czworga?” – pytano. „O imponujących osiągach  
i znakomitym poziomie komfortu? Pełen typowej dla Porsche 
dynamiki, a jednocześnie oferujący wysoką efektywność?”. 
Wielu twierdziło, że to niemożliwe. Inni przyznawali, że mamy 
odwagę marzyć. 

Pracując nad Porsche Panamera, konsekwentnie podążaliśmy 
własną drogą – i zawsze pamiętaliśmy o naszych korzeniach. 
Dlatego typowe dla Porsche geny zaszczepiliśmy  
w samochodzie należącym do segmentu aut luksusowych.  
Z nowym Porsche Panamera idziemy tą samą drogą – z nie 
mniejszą konsekwencją.

Styl modeli nowego Porsche Panamera został starannie 
udoskonalony. Nowym członkiem rodziny jest Panamera 4S 
EHybrid o znacznie zwiększonym zasięgu jazdy w trybie 
napędu elektrycznego i ze skoordynowaną na nowo strategią 
funkcjonowania. 

Cechą wyróżniającą, która podkreśla sportową osobowość 
modeli nowego Porsche Panamera GTS, jest charakterystyka 
pracy silnika 4.0 V8 biturbo z jego liniowym rozwijaniem mocy. 

W trakcie prac rozwojowych nie 
bierzemy pod uwagę tylko jednego 
pojęcia: kompromisu. 

 
1 Porsche Panamera 4S EHybrid Sport Turismo w kolorze Carrara White Metallic, koła na 

felgach Exclusive Design o średnicy 21 cali, lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk) 
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1  Porsche Panamera 4S EHybrid w kolorze Carrara White Metallic, koła  

na felgach Panamera Style o średnicy 20 cali; Porsche Panamera Turbo S 
Sport Turismo w kolorze Papaya Metallic, koła na felgach 911 Turbo Design II  
o średnicy 21 cali 

2  Porsche Panamera 4 Executive w kolorze Night Blue Metallic, koła na felgach 
Panamera SportDesign o średnicy 21 cali 

O ile modele Porsche Panamera Sport Turismo oferują jeszcze 
więcej miejsca na wszelkie potrzeby dzisiejszego życia, o tyle 
modele Panamera Executive – dzięki przedłużeniu nadwozia  
o 15 cm – łączą w sobie sportowy charakter prowadzenia  
z obszernym i wygodnym miejscem do pracy i relaksu w tylnej 
części kabiny. 

Już na wczesnym etapie zadaliśmy sobie pytanie: czy 
sportowy sedan naprawdę musi wyglądać jak tradycyjna 
limuzyna? Nowe Porsche Panamera po raz kolejny odpowiada: 
zdecydowanie nie. I to po trzykroć nie, bo zarówno Panamera, 
jak i Panamera Executive oraz Panamera Sport Turismo 
zachowują sylwetkę i proporcje charakterystyczne  
dla Porsche. Sylwetkę atletyczną, opływową, o mocno 
nakreślonych konturach i zarysowanych muskułach. 

Kształty podkreślające 
temperament. 
Również Twój. 



14 Modele 

 
Porsche Panamera Turbo S w kolorze GT Silver Metallic,  
koła na felgach 911 Turbo Design II o średnicy 21 cali  

Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂, zużycia energii 
elektrycznej i klasy efektywności są dostępne na str. 34  
i na następnych. 

•  Porsche Panamera, Porsche Panamera 4  
Silnik 2,9 V6 biturbo, 243 kW (330 KM) 

•  Porsche Panamera 4S E-Hybrid  
Silnik 2,9 V6 biturbo: 324 kW (440 KM), silnik elektryczny: 
100 kW (136 KM), moc systemowa: 412 kW (560 KM) 

• Porsche Panamera GTS  
Silnik 4,0 V8 biturbo, 353 kW (480 KM) 

• Porsche Panamera Turbo S  
Silnik 4,0 V8 biturbo, 463 kW (630 KM) 

Modele Porsche 
Panamera 
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Porsche Panamera 4 Executive w kolorze Night Blue Metallic, koła na felgach Panamera SportDesign o średnicy 21 cali  

Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂, zużycia energii 
elektrycznej i klasy efektywności są dostępne na str. 34  
i na następnych. 

•  Porsche Panamera 4 Executive  
Silnik 2,9 V6 biturbo, 243 kW (330 KM) 

•  Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive  
Silnik 2,9 V6 biturbo: 324 kW (440 KM), silnik elektryczny: 
100 kW (136 KM), moc systemowa: 412 kW (560 KM) 

•   Porsche Panamera Turbo S Executive  
Silnik 4,0 V8 biturbo, 463 kW (630 KM) 

Modele Porsche 
Panamera Executive 
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Porsche Panamera 4S EHybrid Sport Turismo w kolorze Carrara White Metallic,  
koła na felgach Exclusive Design o średnicy 21 cali, lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk)  

Dane na temat zużycia paliwa, emisji CO₂, zużycia energii 
elektrycznej i klasy efektywności są dostępne na str. 34  
i na następnych. 

•  Porsche Panamera 4 Sport Turismo 
Silnik 2,9 V6 biturbo, 243 kW (330 KM)

• Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 
Silnik 2,9 V6 biturbo: 324 kW (440 KM), silnik elektryczny: 
100 kW (136 KM), moc systemowa: 412 kW (560 KM) 

• Porsche Panamera GTS Sport Turismo 
Silnik 4,0 V8 biturbo, 353 kW (480 KM) 

• Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo 
Silnik 4,0 V8 biturbo, 463 kW (630 KM) 

 Modele Porsche 
Panamera Sport 
Turismo 



21Wnętrze

 
Porsche Panamera 4S EHybrid z wnętrzem wykończonym skórą w dwóch 
odcieniach, w kolorach czarnym/Bordeaux Red, z pakietem wykończenia wnętrza 
elementami z włókna węglowego i z komfortowymi przednimi fotelami  
(z 14kierunkową regulacją elektryczną) 

kolorystyczne w dwóch odcieniach. Dostępne są szlachetne 
gatunki drewna, aluminium i włókno węglowe. Wnętrze może 
zyskać charakter bardziej sportowy lub bardziej luksusowy –  
a nawet oba jednocześnie. Dzięki naszej bogatej ofercie opcji 
personalizacji możliwości dla Ciebie i Twoich życzeń są niemal 
nieograniczone. Po prostu uwolnij wodze fantazji i zrób 
wszystko całkowicie po swojemu. Tak jak zawsze. 

Z kolei w tylnej części kabiny panuje przyjemny spokój.  
Na pewno nie zabraknie tam miejsca dla rodziny i przyjaciół. 
Za drugim rzędem siedzeń znajduje się obszerny bagażnik 
dostępny poprzez wysoko podnoszoną tylną pokrywę.  
Aby przewieźć duże przedmioty, wystarczy złożyć oparcia 
tylnych siedzeń. Nie jest to być może typowe dla samochodu 
sportowego, ale jak najbardziej typowe dla Porsche Panamera. 

Co jeszcze? O tym już decydujesz sam. Do wyboru masz różne 
warianty siedzeń, wykończenie kabiny skórą lub zestawienia 

Typowe Porsche: dopracowana ergonomia samochodu 
sportowego, wznosząca się konsola środkowa, spłaszczona 
tablica rozdzielcza i analogowa tarcza obrotomierza pośrodku 
zestawu wskaźników. Kierownica nowej generacji  
w połączeniu z koncepcją Porsche Advanced Cockpit zapewnia 
szybki dostęp do najważniejszych elementów obsługi. 

Na miejscu kierowcy wszystko skupione jest wokół Ciebie  
i nastawione na kolejny cel Twojej podróży. Na to, byś dotarł 
do niego w maksymalnie sportowym stylu. 

Idealne miejsce, by tworzyć historię. 
Twoją historię. 



23Systemy wspomagające kierowcę

Dokładnie wiesz, czego chcesz. Cel masz jasno określony  
w swojej głowie. Ale bądźmy szczerzy: w czasie jazdy nie 
odmówisz odrobiny pomocy. 

Właśnie dlatego wszystkie modele nowego Porsche Panamera 
zostały wyposażone w szereg systemów wspomagających 
kierowcę – po to, by mógł spokojnie koncentrować swój  
wzrok tam, dokąd podąża. 

Na przykład system Porsche InnoDrive poszerza zakres 
działania adaptacyjnego tempomatu o dodatkowe, innowacyjne 
funkcje. Dzięki temu swoje Porsche Panamera prowadzisz  
w stylu bardziej sportowym, a jednocześnie wygodniej, 
efektywniej i bezpieczniej. 

Na wyświetlaczu headup, dokładnie na linii Twojego wzroku, 
znajdziesz wszystkie ważne informacje potrzebne w podróży,  
a asystent zmiany pasa ruchu ostrzeże Cię o pojazdach 
znajdujących się w martwych polach widzenia. Podczas 
dłuższych podróży pomoże Ci też asystent utrzymania pasa 
ruchu z funkcją rozpoznawania znaków drogowych, stanowiący 
wyposażenie standardowe modeli nowego Porsche Panamera. 

Dzięki tym wszystkim udogodnieniom do celu dotrzesz 
bezpiecznie i komfortowo – bez względu na to, dokąd 
zmierzasz. 

Pomożemy Ci  
w dotarciu do celu. 



24 Bagażnik 

Duża tylna pokrywa, sterowana automatycznie i umożliwiająca 
indywidualną regulację kąta otwarcia, stanowi wyposażenie 
standardowe wszystkich modeli. Zamkniesz ją wygodnie 
jednym przyciśnięciem guzika. 

Na życzenie dostępny jest system organizacji przestrzeni 
bagażowej – wszechstronne rozwiązanie gwarantujące 
bezpieczne przewożenie przedmiotów w bagażniku. W jego 
skład wchodzą: dwie szyny mocujące wbudowane w podłogę 
bagażnika, cztery metalowe zaczepy oraz – w modelach Sport 
Turismo – siatka dzieląca przestrzeń bagażową. 

W modelach Panamera Sport Turismo opcjonalnie dostępnym 
elementem wyposażenia jest umieszczone w bagażniku 
gniazdko pod napięciem 230 V, do którego można podłączać 
urządzenia o poborze mocy do 150 W. 

Bagażnik. 
Bagażnik w Porsche Panamera i Panamera Executive ma,  
w zależności od modelu, pojemność do 495 l (w modelach 
EHybrid – do 403 l), a w modelach Porsche Panamera Sport 
Turismo – do 515 l. Co więcej, w modelach Panamera Sport 
Turismo krawędź załadunku przebiega niżej, co ułatwia 
wkładanie i wyjmowanie bagażu, w tym dużych i ciężkich 
przedmiotów. 

Jeśli złożysz oparcia tylnych siedzeń, powiększysz przestrzeń 
bagażową – w zależności od modelu – nawet do 1483 l  
(w modelach EHybrid – do 1391 l). 

Dokładne parametry poszczególnych modeli znajdziesz  
na str. 36 i na następnych. 

Ile miejsca! 



26 Porsche Exclusive Manufaktur

Twoja inspiracja.  
Nasza pasja. 

entuzjazmu, zaangażowania i biegłości, który łączy w sobie 
sportowy charakter, komfort i styl, a jednocześnie 
odzwierciedla Twój gust. Tworzymy Porsche z Twoim 
indywidualnym DNA. 

Oferujemy bogatą gamę personalizacji: modyfikacje  
wizualne i techniczne, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 
samochodu, począwszy od pojedynczego elementu,  
a skończywszy na zmianach szerokich i gruntownych.  
Bo Twoja inspiracja jest naszą pasją. 

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

Wszystko, co robimy, jest możliwe do urzeczywistnienia tylko 
dzięki takim wartościom jak oryginalność, entuzjazm  
i staranność w wykonaniu każdego najmniejszego detalu. 
Wartościom, które rodzą się już na etapie konsultacji.  
Bo zawsze pamiętamy przede wszystkim o jednym: działamy 
po to, by spełniać Twoje wyjątkowe życzenia i każdorazowo 
móc sprostać Twoim wymaganiom. W ten sposób 
przekształcamy standardowe Porsche w to jedyne  
i niepowtarzalne – Twoje Porsche. 

W jaki sposób udaje nam się spełniać wszystkie Twoje 
życzenia? Dzięki konsekwencji i najwyższej dbałości. 
Osiągamy to metodami autentycznego rzemiosła, 
wykorzystując najlepsze materiały, takie jak skóra i włókno 
węglowe. W efekcie tworzymy produkt zrodzony z naszego 

Nasze ogromne doświadczenie gromadziliśmy długo  
i cierpliwie. Od samego początku dla Porsche istotne było 
nastawienie na realizację życzeń klientów – zajmował się  
tym nasz oddział życzeń specjalnych. Do 1986 r. program 
personalizacji nosił nazwę Porsche Sonderwunschprogramm, 
w kolejnych latach – Porsche Exclusive. Obecnie funkcjonuje 
pod nazwą Porsche Exclusive Manufaktur. 

Kochamy naszą pracę i jej efekty. Każdemu ręcznie 
nakładanemu szwowi, każdemu skrawkowi szlachetnej skóry, 
każdemu misternemu detalowi poświęcamy tyle samo 
staranności i pasji. Nasze doświadczenie i tę niezwykłą pasję 
przenosimy na samochód – kierując się Twoją inspiracją.  
W ten sposób realizujemy marzenia. Bezpośrednio w naszym 
atelier. 

Porsche  
Exclusive  
Manufaktur.
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1 Pakiet Carbon SportDesign, reflektory diodowe  
z mozaikową wiązką światła i systemem Porsche Dynamic 
Light System Plus (PDLS Plus) o przyciemnionych szkłach, 
koła na felgach Panamera SportDesign o średnicy 21 cali 
lakierowanych na kolor Jet Black Metallic, oprawy wylotów 
powietrza z włókna węglowego, lusterka zewnętrzne 
lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk), oznaczenie 
modelu w kolorze czarnym, klamki zewnętrzne w kolorze 
czarnym (wysoki połysk) 

2  Tylne lampy Exclusive Design, logo „PORSCHE” lakierowane 
na kolor czarny (wysoki połysk), sportowy układ 
wydechowy ze sportowymi końcówkami w kolorze czarnym 

3 Osłony progów drzwi ze wstawkami z włókna węglowego, 
podświetlane, od strony foteli obszyte skórą 

4 Pakiet wykończenia wnętrza ze szwami ozdobnymi  
i środkowymi partiami siedzeń obitymi skórą  
w kontrastowym kolorze (pomarańczowym), obudowa 
kolumny kierownicy i osłona zestawu wskaźników obszyte 
skórą, kierownica sportowa GT z ogrzewanym wieńcem  
i ze wstawkami z włókna węglowego, tarcze stopera Sport 
Chrono i obrotomierza w kolorze białym, dźwignia zmiany 
biegów Exclusive Design, pokrywa schowka obszyta skórą  
i ozdobiona herbem Porsche, pakiet wykończenia tablicy 
rozdzielczej skórą 

Przykład konfiguracji z Porsche 
Exclusive Manufaktur. 

Oczywiście wszystko możesz zrobić zwyczajnie.  
Ale po co się ograniczać? 
 Porsche Panamera Turbo S w kolorze Papaya Metallic. 



 
1) Drewno jest surowcem naturalnym, dlatego mogą występować 

miejscowe różnice w jego kolorze i ziarnie. 
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 Porsche Exclusive ManufakturLakierowane

 Porsche Exclusive ManufakturSkóra

 Porsche Exclusive ManufakturZielone drewno Paldao¹⁾

Ambrowiec¹⁾

Brzoza w kolorze antracytowym¹⁾

Ciemny orzech¹⁾

Włókno węglowe (wysoki połysk) 

Szczotkowane aluminium w kolorze czarnym

Szczotkowane aluminium 

W kolorze czarnym (wysoki połysk) 

Wykończenie powierzchni. 

Truffle Brown  
(podsufitka: Truffle Brown, wykładzina: Truffle Brown) 

Cohiba Brown  
(podsufitka: Cohiba Brown, wykładzina: Cohiba Brown) 

Skóra klubowa. 

Marsala i Cream  
(podsufitka: Cream, wykładzina: Marsala) 

Saddle Brown i Luxor Beige  
(podsufitka: Luxor Beige, wykładzina: Saddle Brown) 

Czarny i Crayon  
(podsufitka: Crayon, wykładzina: czarny)

Czarny i Saddle Brown  
(podsufitka: czarna, wykładzina: czarny) 

Czarny i Bordeaux Red  
(podsufitka: czarna, wykładzina: czarny) 

Czarny i Luxor Beige  
(podsufitka: Luxor Beige, wykładzina: czarny) 

Marsala 
(podsufitka: czarna, wykładzina: Marsala)

Standardowe kolory wnętrza /Wnętrze 
wykończone skórą /Tablica rozdzielcza  
/ elementy wykończenia / fotele. 

Saddle Brown  
(podsufitka: czarna, wykładzina: Saddle Brown) 

Agate Grey 
(podsufitka: Agate Grey, wykładzina: Agate Grey) 

Czarny  
(podsufitka: czarna, dywanik: czarny)

Standardowe kolory wnętrza 
Wnętrze wykończone skórą 
Tablica rozdzielcza / elementy wykończenia 
/ fotele.

Czarny i Luxor Beige  
(podsufitka: Luxor Beige, wykładzina: czarny) 

Standardowe kolory wnętrza 
Wnętrze częściowo wykończone skórą 
Tablica rozdzielcza / elementy wykończenia 
/ fotele.

Agate Grey 
(podsufitka: Agate Grey, wykładzina: Agate Grey)

Czarny  
(podsufitka: czarna, wykładzina: czarny)

Standardowe kolory wnętrza 
Tablica rozdzielcza / elementy wykończenia 
/ fotele.

Kolory wnętrza. 

Znajdź Konfigurator Porsche na stronie www.porsche.com i w całej pełni poznaj fascynujący świat Porsche. 

Crayon

Carmine Red

Papaya Metallic

Amethyst Metallic

GT Silver Metallic

Kolory specjalne.

Truffle Brown Metallic

Cherry Metallic

Gentian Blue Metallic

Night Blue Metallic

Mamba Green Metallic

Lakiery metaliczne.

Mahogany Metallic

Dolomite Silver Metallic

Volcano Grey Metallic

Jet Black Metallic

Carrara White Metallic

Lakiery metaliczne.

Czarny 

Biały

Lakiery tradycyjne.

Kolory nadwozia. 
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01 Koło na feldze sportowej Panamera Exclusive Design o średnicy 21 cali 
02 Koło na feldze Panamera o średnicy 19 cali 
03 Koło na feldze Panamera S o średnicy 19 cali 
04 Koło na feldze Panamera Turbo o średnicy 20 cali 
05 Koło na feldze Panamera Design o średnicy 20 cali 
06 Koło na feldze Panamera Style o średnicy 20 cali 
07 Koło na feldze Panamera SportDesign o średnicy 21 cali 
08 Koło na feldze 911 Turbo Design o średnicy 21 cali 
09 Koło na feldze 911 Turbo Design II o średnicy 21 cali 
10 Koło na feldze Panamera Exclusive Design o średnicy 21 cali 

Koła. 



34 Dane techniczne 

 
1) W połączeniu z dostępnym opcjonalnie pakietem Sport Chrono (wyposażenie standardowe modeli Panamera 4S E-Hybrid, GTS i Turbo S). 
2) Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. cykl WLTP w pełni zastąpił Nowy Europejski Cykl Jazdy (NEDC), ktory stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Wszystkie prezentowane pojazdy marki Porsche uzyskały homologację 

zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriow 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. Niektore elementy wyposażenia są oferowane jako opcje i dostępne tylko za dodatkową opłatą. Dostępność wyposażenia oraz opcji, z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia, może rożnić się na poszczegolnych rynkach. Informacje na temat wyposażenia 
standardowego i opcjonalnego otrzymają Państwo w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące parametrow, konstrukcji, osiągow, wymiarow, 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 rożnić od kolorow przedstawionych na ilustracjach. Zastrzega się prawo do błędow i pominięć. Wszystkie produkowane obecnie 
samochody marki Porsche są wykonywane z materiałow 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 samochodow marki Porsche sieci odbioru pojazdow po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow 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.

Porsche Panamera GTS •  
Porsche Panamera GTS Sport Turismo 

Porsche Panamera Turbo S •
Porsche Panamera Turbo S Executive •  
Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo 

Silnik

Typ V8 biturbo V8 biturbo

Pojemność skokowa 3996 cm³ 3996 cm³

Moc maksymalna (DIN) 353 kW (480 KM) przy 6500 obr./min 463 kW (630 KM) przy 6000 obr./min 

Maks. moment obrotowy 620 Nm w zakresie 1800-4000 obr./min 820 Nm w zakresie 2300-4500 obr./min 

Osiągi 

Prędkość maksymalna 300 km/h • 292 km/h 315 km/h • 315 km/h • 315 km/h 

Przyspieszenie 0-100 km/h – –

Przyspieszenie 0-100 km/h z systemem Launch Control¹⁾ 3,9 s • 3,9 s 3,1 s • 3,2 s • 3,1 s

Przyspieszenie 0-200 km/h – –

Przyspieszenie 0-200 km/h z systemem Launch Control¹⁾ 15,1 s • 15,4 s 11,2 s • 11,5 s • 11,5 s 

Zużycie paliwa / emisje (WLTP)2) 

Niskie, l/100 km 20,5-21,1 • 20,6-21,1 20,9-21,8 • 21,3-21,8 • 21,2-21,8 

Średnie, l/100 km 12,7-13,1 • 12,7-13,1 13,0-13,6 • 13,3-13,6 • 13,2-13,6

Wysokie, l/100 km 10,3-11,2 • 10,5-11,4 10,8-11,1 • 10,9-11,1 • 11,0-11,3 

Ekstrawysokie, l/100 km 10,3-11,4 • 10,7-11,8 11,3-11,5 • 11,3-11,5 • 11,5-11,7

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, w l/100 km 12,1-13,1 • 12,4-13,2 12,8-13,2 • 12,9-13,2 • 13,0-13,3

Emisje CO₂ w cyklu mieszanym, w g/km 275-296 • 280-300 289-298 • 293-299 • 295-302

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

Filtr cząstek stałych Tak Tak

Standard emisji  Euro 6d-ISC-FCM  Euro 6d-ISC-FCM

Zasięg w trybie napędu elektrycznego według normy WLTP w cyklu miejskim 
(EAER City) – gama modeli 

– –

Dane techniczne. 
Porsche Panamera 

Porsche Panamera 4 • 
Porsche Panamera 4 Executive • 
Porsche Panamera 4 Sport Turismo 

Porsche Panamera 4S E-Hybrid •
Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 

Silnik 

Typ V6 biturbo V6 biturbo V6 biturbo

Pojemność skokowa 2894 cm³ 2894 cm³ 2894 cm³

Moc maksymalna (DIN) 243 kW (330 KM) w zakresie 5400-6400 obr./min 243 kW (330 KM) w zakresie 5400-6400 obr./min 412 kW (560 KM) w zakresie 5750-6800 obr./min 
(moc systemowa) 

Maks. moment obrotowy 450 Nm w zakresie 1800-5000 obr./min 450 Nm w zakresie 1800-5000 obr./min 750 Nm w zakresie 1400-4500 obr./min (systemowy 
moment obrotowy) 

Osiągi 

Prędkość maksymalna 270 km/h 268 km/h • 267 km/h • 263 km/h 298 km/h • 298 km/h • 293 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 5,6 s 5,3 s • 5,4 s • 5,3 s –

Przyspieszenie 0-100 km/h z systemem Launch Control¹⁾ 5,4 s 5,1 s • 5,2 s • 5,1 s 3,7 s • 3,8 s • 3,7 s 

Przyspieszenie 0-200 km/h 21,9 s 22,1 s • 22,8 s • 22,9 s –

Przyspieszenie 0-200 km/h z systemem Launch Control¹⁾ 21,6 s 21,8 s • 22,5 s • 22,6 s 13,6 s • 14,1 s • 13,8 s 

Zużycie paliwa / emisje (WLTP)2) 

Niskie, l/100 km 15,2-16,7 16,1-17,3 • 16,5-17,3 • 16,3-17,3 –

Średnie, l/100 km 10,6-11,4 11.4–10.8 • 11.4–10.9 • 11.4–10.9 –

Wysokie, l/100 km 8,8-9,8 9.8–8.9 • 9.8–9.0 • 9.9–9.1 –

Ekstrawysokie, l/100 km 9,4-10,6 9,3-10,3 • 9,5-10,3 • 9,7-10,6 –

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, w l/100 km 10,2-11,4 10,4-11,3 • 10,6-11,3 • 10,7-11,5 2,2-2,8 • 2,4-2,9 • 2,4-3,0 

Emisje CO₂ w cyklu mieszanym, w g/km 232-258 235-257 • 240-257 • 242-260 51-64 • 54-65 • 55-67 

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym, w kWh/100 km – – 22,6-24,5 • 23,0-24,6 • 23,1-24,9 

Filtr cząstek stałych Tak Tak Tak

Standard emisji Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM 

Zasięg w trybie napędu elektrycznego według normy WLTP w cyklu miejskim 
(EAER City) – gama modeli

– – 49-54 km • 48-52 km • 49-53 km 
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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. 
2) Podane wartości mogą się wahać w zależności od kraju i standardu wyposażenia.

Porsche Panamera GTS •
Porsche Panamera GTS Sport Turismo

Porsche Panamera Turbo S •
Porsche Panamera Turbo S Executive •
Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo 

Podwozie  

Hamulce Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe 
zaciski hamulcowe z przodu, czterotłoczkowe, 
jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski hamulcowe  
z tyłu 

10tłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski 
hamulcowe z przodu, czterotłoczkowe, jednoczęściowe, 
aluminiowe stałe zaciski hamulcowe z tyłu

Średnica zawracania 11,9 m • 11,9 m 11,4 m • 11,8 m • 11,4 m 

Opony Przód: 275/40 ZR 20 
Tył: 315/35 ZR 20 

Przód: 275/40 ZR 20 
Tył: 315/35 ZR 20 

Masa własna 

(WE)¹⁾ 2095 kg • 2115 kg 2155 kg • 2260 kg • 2210 kg 

Dopuszczalna masa całkowita 2585 kg • 2700 kg 2585 kg • 2635 kg • 2690 kg 

Dopuszczalne obciążenie 565 kg • 660 kg 505 kg • 450 kg • 555 kg

Wymiary

Długość 5053 mm • 5049 mm 5049 mm • 5199 mm • 5049 mm

Szerokość (wraz z lusterkami zewnętrznymi) 1937 mm (2165 mm) 1937 mm (2165 mm) 

Wysokość 1417 mm • 1422 mm 1427 mm • 1432 mm • 1432 mm 

Rozstaw osi 2950 mm • 2950 mm 2950 mm • 3100 mm • 2950 mm

Pojemność bagażnika²⁾  
(według norm Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów) /  
ze złożonymi tylnymi siedzeniami)

495 l/1334 l • 515 l/1384 l  467 l/1306 l • 467 l/1455 l • 487 l/1356 l 

Dane techniczne.
Panamera

Porsche Panamera 
Porsche Panamera 4 •
Porsche Panamera 4 Executive • 

Porsche Panamera 4 Sport Turismo
Porsche Panamera 4S E-Hybrid •
Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 

Podwozie 

Hamulce Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe 
zaciski hamulcowe z przodu, czterotłoczkowe,  
jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski hamulcowe  
z tyłu 

Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe 
zaciski hamulcowe z przodu, czterotłoczkowe, 
jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski hamulcowe  
z tyłu 

Sześciotłoczkowe, jednoczęściowe, aluminiowe stałe 
zaciski hamulcowe z przodu, czterotłoczkowe, 
jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski hamulcowe  
z tyłu 

Średnica zawracania  11,9 m 11,9 m • 12,4 m • 11,9 m 11,9 m • 11,8 m • 11,9 m 

Opony Przód: 265/45 ZR 19 
Tył: 295/40 ZR 19 

Przód: 265/45 ZR 19 
Tył: 295/40 ZR 19 

Przód: 275/40 ZR 20 
Tył: 315/35 ZR 20 

Masa własna 

(WE)¹⁾ 1935 kg 1975 kg • 2080 kg • 2005 kg 2300 kg • 2405 kg • 2315 kg 

Dopuszczalna masa całkowita 2515 kg 2460 kg • 2505 kg • 2585 kg 2750 kg • 2810 kg • 2835 kg 

Dopuszczalne obciążenie 655 kg 560 kg • 500 kg • 655 kg 525 kg • 480 kg • 595 kg 

Wymiary

Długość 5049 mm 5049 mm • 5199 mm • 5049 mm 5,049mm • 5,199mm • 5,049mm

Szerokość 1937 mm (2165 mm) 1937 mm (2165 mm) 1937 mm (2165 mm) 

Wysokość 1423 mm 1423 mm • 1428 mm • 1428 mm 1423 mm • 1428 mm • 1428 mm 

Rozstaw osi 2950 mm 2950 mm • 3100 mm • 2950 mm 2950 mm • 3100 mm • 2950 mm 

Pojemność bagażnika²⁾  
(według norm Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów) /  
ze złożonymi tylnymi siedzeniami 

495 l/1334 l  495 l/1334 l • 495 l/1483 l • 515 l/1384 l 403 l/1242 l • 403 l/1391 l • 418 l/1287 l 



 
Porsche Panamera GTS w kolorze Carmine Red 

Porsche, herb Porsche, Panamera 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 
Germany 
www.porsche.pl

Ważne od: 08/2020 
Wydrukowano w Niemczech  
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© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2020

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 
wyróżniony certyfikatem zgodnym z surowymi wymogami 
FSC® (Forest Stewardship Council®). 

Typ opon Wymiary Klasa efektywności paliwowej / 
oporów toczenia 

Klasa przyczepności  
na mokrej nawierzchni 

Zewnętrzny hałas toczenia¹⁾
(klasa) 

Zewnętrzny hałas toczenia 
(dB)

Porsche Panamera

Opony letnie 265/45 ZR 19 B A 70–71

295/40 ZR 19 B A 71

275/40 ZR 20 B A–B 71–73

315/35 ZR 20 B A–B – 71–72

275/35 ZR 21 C A – 70–73

315/30 ZR 21 C A – 71–74

325/30 ZR 21 C A – 72–73

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

Tabela ogumienia. 




