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Szanowni Państwo

dziękujemy za zainteresowanie i skonfigurowanie swojego wyjątkowego Porsche.

Marka Porsche jest ucieleśnieniem sportowej osobowości i ducha rywalizacji. Każdy nasz
samochód dysponuje unikalnym DNA, łączącym sportowy charakter, ponadczasowy styl oraz
indywidualizm. Osiągi i wydajność w wydaniu Porsche wynikają z pasji poszukiwania
najlepszych rozwiązań, które skutecznie oraz inteligentnie przetwarzarzają moc na prędkość i
zwycięstwo.

Mamy nadzieję, że oferta stworzona w konfiguratorze jest przekonująca i atrakcyjna.

Szczegółowe informacje dostępne są w wybranym Porsche Centrum, gdzie doradca sprzedaży
z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły, a także zaproponuje dogodne
rozwiązania finansowe oraz zaprezentuje dostępne akcesoria. Prosimy pamiętać, iż - z uwagi na
lokalne przepisy i ograniczenia - dostępność modeli i opcji może różnić się w poszczególnych
krajach. Ponadto, zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego, zastępując je bezzwrotnie. Konfiguracja nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Indywidualny Kod Porsche można wysłać do wybranego Porsche Centrum, którego dane
adresowe znajdą Państwo pod adresem www.porsche.pl.

Więcej informacji otrzymają Państwo bezpośrednio w wybranym Porsche Centrum, którego
adres znajdą Państwo na www.porsche.pl

Z poważaniem

Zespół Porsche

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PM1VM9I2



Porsche Taycan 4S
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Ważne informacje

Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcie jak najlepiej przedstawiało skonfigurowane Porsche, jednak różnice w kolorach i

wyglądzie są dopuszczalne. Kolory i balans bieli zależą od indywidualnych ustawień wyświetlacza, na którym oglądana

jest strona.
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Dane techniczne Jednostopniowa przekładnia przy przedniej osi,
dwustopniowa przekładnia przy tylnej osi

Układ napędowy

Moc do (kW) 360 kW

Moc do (KM) 490 KM

Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control do (kW) 420 kW

Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control do (KM) 571 KM

Maksymalny moment obrotowy z Launch Control 650 Nm

Zużycie / Emisja (NEDC)

Zużycie energii elektrycznej (dla pojazdu) 27,0 kWh/100 km

Zużycie / Emisja (WLTP)1

Zużycie energii elektrycznej w cyklu niskim (dla modelu) 20,7 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu średnim (dla modelu) 19,0 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu wysokim (dla modelu) 18,6 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu bardzo wysokim (dla
modelu)

22,2 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (dla
modelu)

22,2 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (dla gamy
modelowej)

21,9 - 26,0 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w mieście (WLTP) - dla modelu 19,7 kWh/100 km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla modelu) 0 g/km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 0 - 0 g/km

Zasięg2

Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) - dla modelu2.1 458 km

Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) 389 - 464 km

Zasięg podczas jazdy po mieście (WLTP) - dla modelu2.2 507 km

Zasięg podczas jazdy po mieście (WLTP) 437 - 524 km

Zasięg przy dalekich dystansach2.3 365 km

Ładowanie3

Pojemność baterii brutto 93,4 kWh

Pojemność baterii netto 83,7 kWh

Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) 270 kW

Czas ładowania prądem przemiennym (AC) o mocy 9,6 kW
(od 0 do 100%)

10,5 h

Czas ładowania prądem przemiennym (AC) o mocy 11 kW
(od 0 do 100%)

9,0 h

Czas ładowania prądem stałym (DC) o mocy 50 kW do 100
km (WLTP)

28,0 min
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Dane techniczne  (dalej) Jednostopniowa przekładnia przy przedniej osi,
dwustopniowa przekładnia przy tylnej osi

Czas ładowania prądem stałym (DC) o mocy 50 kW (od 5
do 80%)

93,0 min

Czas ładowania prądem stałym (DC) przy maksymalnej
mocy ładowania do 100 km (WLTP)3.1

5,0 min

Czas ładowania prądem stałym (DC) przy maksymalnej
mocy ładowania (od 5 do 80%)3.2

22,5 min

Nadwozie4

Długość 4 963 mm

Szerokość (ze złożonymi lusterkami) 1 966 mm

Szerokość 2 144 mm

Wysokość 1 379 mm

Rozstaw osi 2 900 mm

Rozstaw kół osi tylnej 1 694 mm

Masa własna (DIN) 2 220 kg

Masa w stanie gotowym do jazdy (EU)4.1 2 295 kg

Dopuszczalna masa całkowita 2 880 kg

Maksymalna ładowność 660 kg

Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu dzięki
systemowi transportu dachowego Porsche

75 kg

Wymiary i pojemności

Pojemność bagażnika z przodu 84 l

Pojemność bagażnika z tyłu 407 l

Osiągi

Prędkość maksymalna 250 km/h

Przyspieszenie 0 - 60 mph z Launch Control 3,8 s

Przyspieszenie 0 - 100 km/h z Launch Control 4,0 s

Przyspieszenie 0 - 160 km/h z Launch Control 8,5 s

Przyspieszenie 0 - 200 km/h z Launch Control 12,9 s

Przyspieszenie (80-120km/h) (50-75 mph) 2,3 s

Serwis i Gwarancja5

Okres gwarancji 2 lata bez limitu kilometrów

Okres przeglądu głównego 2 lata/30 000 km

Gwarancja na powłokę lakieru 3 lata

Gwarancja na perforację nadwozia 12 lat

Okres gwarancji na baterię wysokowoltową 8 lat/160 000 km
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1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii elektrycznej i emisja CO2 zostały określone
zgodnie z procedurą WLTP.  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej
muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa/energii
elektrycznej i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe może
mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej
rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie:
www.porsche.pl/porsche-wltp/

2 Zasięg

2.1 Te wartości odpowiadają bieżącej konfiguracji. Dodanie lub usunięcie opcji może zmienić aktualnie wyświetlane
wartości
2.2 Te wartości odpowiadają bieżącej konfiguracji. Dodanie lub usunięcie opcji może zmienić aktualnie wyświetlane
wartości
2.3 Wartość orientacyjna ustalona zgodnie z częściowym cyklem WLTP (obejmuje dopuszczenie wyposażenia
pomocniczego, takiego jak klimatyzacja)

3 Ładowanie

3.1 W optymalnych warunkach: stacja szybkiego ładowania CCS o mocy> 270 kW, >850 V, temperatura akumulatora od
30°C do 35°C, początkowy stan naładowania 5%.
3.2 W optymalnych warunkach: stacja szybkiego ładowania CCS o mocy> 270 kW, >850 V, temperatura akumulatora od
30°C do 35°C, początkowy stan naładowania 5%.

4 Nadwozie

4.1 Masa jest obliczana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami WE i obowiązuje tylko dla pojazdów w standardowej
specyfikacji. Wyposażenie opcjonalne zwiększa masę własną. Podana wartość obejmuje masę kierowcy i bagażu –
łącznie 75 kg.

5 Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu
cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale
wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać
wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a
określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.Zastrzegamy sobie prawo do zmian
i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień składania materiału do
druku.W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki
Porsche.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 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.
D z.U. z 2018 r., poz. 578).Więcej informacji na stronie: www.porsche.pl/o-porsche/zrownowazony-rozwoj-w-porsche/
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Wyposażenie standardowe

Układ napędowy

• Układ napędowy Porsche E-Performance z dwoma silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi (z przodu i z tyłu),

moc maksymalna: 320 kW (435 KM) lub 360 kW (490 KM) z akumulatorem Performance Plus, chwilowe zwiększenie

mocy z Launch Control: do 390 kW (530 KM) lub do 420 kW (571 KM) z akumulatorem Performance Plus, maksymalny

moment obrotowy z Launch Control: 640 Nm lub 650 Nm z akumulatorem Performance Plus

• Dwustopniowa przekładnia przy tylnej osi

• Jednostopniowa przekładnia przy przedniej osi

• Akumulator Performance

• Porsche Traction Management (PTM)

• Porsche Recuperation Management (PRM)

• Tryb Sport – aktywuje dynamiczne ustawienia pojazdu włącznie z Launch Control

• Tryb Range – aktywuje ustawienia pojazdu zorientowane na efektywność

Podwozie

• Aluminiowe podwójne wahacze poprzeczne z przodu

• Aluminiowa oś wielowahaczowa z tyłu
• System kontroli stabilności Porsche Stability Management (PSM) z ABS-em i poszerzonymi funkcjami układu

hamulcowego

• Zintegrowany układ Porsche 4D Chassis Control

• Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z Porsche Active Suspension Management (PASM) i inteligentną funkcją
zwiększania prześwitu Smart Lift

• Wspomaganie układu kierowniczego

Koła

• 19-calowe obręcze Taycan S Aero

• Osłony piast z monochromatycznym herbem Porsche

• Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPM)

Hamulce

• 6-tłoczkowe jednoczęściowe, stałe zaciski hamulcowe z aluminium z przodu

• 4-tłoczkowe jednoczęściowe, stałe zaciski hamulcowe z aluminium z tyłu
• Tarcze hamulcowe wewnętrznie wentylowane o średnicy 360 mm z przodu oraz o średnicy 358 mm z tyłu
• Zaciski hamulcowe polakierowane na czerwono

• Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

• Elektrycznie sterowany hamulec postojowy

• Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

• Funkcja Auto Hold

• Hamulec multikolizyjny (pokolizyjny)
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Nadwozie

• W pełni ocynkowana, lekka karoseria o konstrukcji hybrydowej (stal/aluminium)

• Pokrywa przednia, pokrywa tylna, drzwi, boczne sekcje i przednie błotniki z aluminium

• Konturowany dach z aluminium - o specjalnie wyprofilowanym, dynamicznym kształcie (z wgłębieniem)

• Kompletna, aerodynamicznie zoptymalizowana zabudowa podwozia

• Górna część zderzaka z pionowymi wlotami powietrza (kurtyny powietrzne)

• Dolna część zderzaka w kolorze czarnym

• Automatycznie wysuwane klamki drzwi

• Obramowanie bocznych szyb w kolorze srebrnym (wysoki połysk)

• Listwy progowe drzwi z wykończeniem ze szczotkowanego aluminium w kolorze srebrnym; obejmuje osłonę krawędzi

załadunku ze stali nierdzewnej

• Osłony progów w kolorze czarnym

• Dolne elementy obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, podstawki lusterek w kolorze czarnym

• Aktywna aerodynamika Porsche (PAA - Porsche Active Aerodynamics) z aktywnymi klapami dopływu powietrza i

adaptacyjnym tylnym spojlerem

• Tylny dyfuzor o konstrukcji żaluzjowej w kolorze czarnym

• Logo „PORSCHE” o szklanym wzornictwie, zintegrowane w tylnym pasie świetlnym

• Oznaczenie modelu na tylnej pokrywie - w kolorze srebrnym

Oświetlenie i widoczność

• Reflektory główne LED z systemem Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

• Czteropunktowe światła LED do jazdy dziennej

• Automatyczne włączanie świateł i oświetlenie z funkcją „Welcome Home”

• Pas świetlny

• Trzecie światło hamowania

• Koncepcja oświetlenia kabiny LED: opóźnione wyłączanie, oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu, oświetlenie

schowka na rękawiczki, oświetlenie wnętrza z przodu (w górnej konsoli) z lampkami do czytania po lewej i prawej

stronie, lampki do czytania z tyłu – po lewej i prawej stronie, oświetlenie bagażników – z przodu i z tyłu, oświetlenie

kieszeni drzwi

• Podświetlane lusterka do makijażu dla kierowcy i pasażera z przodu

• Regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka zewnętrzne, asferyczne po stronie kierowcy

• System wycieraczek z przodu z czujnikiem deszczu i zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy

• Podgrzewana tylna szyba z automatycznym wyłączaniem

Układ klimatyzacji i przeszklenie

• Klimatyzacja (2-strefowa) z osobną regulacją temperatury i siły nadmuchu dla kierowcy i pasażera z przodu,

automatyczny tryb recyrkulacji wraz z czujnikiem jakości powietrza oraz komfortowe sterowanie nadmuchem przez

PCM

• Klimatyzacja postojowa wraz ze wstępnym przygotowaniem akumulatora

• Szyby termoizolacyjne w całym samochodzie

• Filtr przeciwpyłkowy z aktywnym węglem – wychwytuje cząstki, zanieczyszczenia i zapachy i starannie filtruje

powietrze z zewnątrz, nim trafi ono do kabiny
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Siedzenia

• Komfortowe przednie fotele z 8-kierunkową regulacją elektryczną
• Zintegrowane zagłówki z przodu

• Tylne siedzenia z dwoma osobnymi miejscami o wzornictwie pojedynczych foteli, składany centralny podłokietnik i

dzielone oparcia (60:40)

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

• Aktywna przednia pokrywa

• Boczne drzwi ze zintegrowanym systemem ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (Side Impact Protection)

• Zderzaki z wysokowytrzymałymi podłużnicami i dwoma deformacyjnymi elementami (każdy) oraz z dwoma

gwintowanymi punktami do mocowania oczek do holowania (oczka należą do pokładowego zestawu narzędzi)

• Pełnowymiarowe czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu

• Poduszki kolanowe dla kierowcy i pasażera z przodu

• Boczne poduszki powietrzne z przodu

• Kurtyny powietrzne wzdłuż całej ramy dachowej i bocznych okien (od słupka A do C)

• Wykrywanie dachowania w celu aktywacji kurtyn powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa

• Trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa z napinaczami (fotele przednie oraz zewnętrzne miejsca z tyłu)

oraz ogranicznikami siły napięcia (fotele przednie)

• Ręczna regulacja wysokości mocowania pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu

• System ostrzegania o niezapięciu pasa kierowcy i pasażera z przodu oraz podróżujących z tyłu
• Immobilizer i centralny zamek, system alarmowy z radarowym monitorowaniem wnętrza

• System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na zewnętrznych miejscach z tyłu

Systemy asystujące

• Asystent utrzymania pasa ruchu z systemem rozpoznawania znaków drogowych

• Tempomat z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości

• Układ antykolizyjny i wspomaganie hamowania

• Wspomaganie parkowania ParkAssist (z przodu i z tyłu) z ostrzeganiem optycznym i akustycznym

• Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

• Personalizacja ustawień pojazdu z zakresu ergonomii, komfortu, inforozrywki i oświetlenia oraz systemów wsparcia i

wyświetlania informacji

Wskaźniki

• 16,8-calowy zakrzywiony ekran: – oferuje do pięciu różnych, swobodnie konfigurowalnych widoków (zależnie od

wyposażenia) – obejmuje zewnętrzne dotykowe panele do obsługi funkcji oświetlenia i podwozia

• Konsola środkowa z koncepcją obsługi dotykowej Direct Touch Control: – ustawienia klimatyzacji – otwieranie i

zamykanie pokryw gniazd ładowania – wskaźnik naładowania akumulatora – panel pisma odręcznego
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Wyposażenie wnętrza

• Wnętrze częściowo wykończone skórą
• Napis „Taycan” na konsoli środkowej

• Pakiet akcentujący z elementami w kolorze czarnym

• Podsufitka z tkaniny

• Wielofunkcyjna kierownica sportowa obszyta skórą
• Podłokietnik w konsoli środkowej z przodu wraz ze schowkiem

• Dywaniki podłogowe

• Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera z przodu

Audio i komunikacja

• Porsche Communication Management (PCM) z nawigacją online, przygotowaniem do połączenia telefonu

komórkowego, interfejsami audio i obsługą głosową:- wysokiej jakości 10,9-calowy wyświetlacz w jakości Full HD-

sterowanie gestami wielodotykowymi (np. powiększanie mapy)

• - przygotowanie do połączenia telefonu komórkowego za pomocą Bluetooth- 2 porty USB-C do komunikacji i ładowania

umieszczone w schowku w konsoli centralnej i 2 porty USB-C z tyłu- radio z RDS-em z podwójnym tunerem- obsługa

pojazdu i funkcji komfortu- centralny wyświetlacz powiadomień na temat pojazdu oraz połączonych urządzeń
zewnętrznych

• - obsługa głosowa z rozpoznawaniem naturalnej mowy, aktywacja za pomocą "Hej Porsche" oraz tryb mapy

multimodalnej - nawigacja online z mapami większości krajów Europy, widokiem 3D i dynamiczną kalkulacją trasy

• Moduł komunikacji LTE z wbudowaną kartą SIM, dostępem do internetu oraz przegródką na smartfon

• Porsche Connect z Apple CarPlay:- nawigacja online - radio online i strumieniowanie muzyki- usługi zdalnego

sterowania (Remote)- usługi e-mobliności (E-Mobility)- inne usługi Porsche Connect, w tym funkcje na żądanie

• Porsche Vehicle Tracking System (PVTS):- rozszerzony system monitorowania pojazdu- automatyczna detekcja

kradzieży z cichym alarmem połączonym z centrum bezpieczeństwa 24/7- osobiste powiadomienie klienta w celu

weryfikacji kradzieży

• Dwa porty USB-C do komunikacji i ładowania umieszczone w schowku w konsoli centralnej

• Dwa porty USB-C do ładowania z tyłu
• Nagłośnienie Sound Package Plus z 10 głośnikami o łącznej mocy 150 watów

• Radio cyfrowe

Bagażniki i schowki

• Bagażnik z przodu i z tyłu
• Automatycznie sterowana tylna pokrywa

• Przycisk do obsługi tylnej pokrywy

• Schowki do przechowywania:- na rękawiczki- w przedniej konsoli środkowej- pomiędzy tylnymi fotelami- w drzwiach z

przodu i z tyłu- po bokach przestrzeni bagażowej i we wgłębieniu bagażnika

• Gniazdo elektryczne 12 V w schowku w konsoli środkowej

• Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej z tyłu
• Dwa zintegrowane uchwyty na pojemniki z napojami z przodu i z tyłu
• Haczyki na ubrania na słupkach B po stronie kierowcy i pasażera
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Kolory

• Standardowe kolory lakieru: White, Black

Ładowanie (E-Performance)

• Gniazda ładowania po stronie kierowcy i pasażera z przodu

• Pokładowa ładowarka prądu zmiennego (AC) o mocy 11 kW

• Pokładowa ładowarka prądu stałego (DC) o mocy do 150 kW, do ładowania na publicznych stacjach ładowania o

napięciu 400 V

• Ładowanie prądem stałym (DC) na publicznych stacjach ładowania o napięciu 800 V

• Mobile Charger Plus (Ładowarka mobilna Plus) o mocy 11 kW do ładowania w gospodarstwach domowych i z gniazd

przemysłowych, kompatybilna z Home Energy Manager, przewód o długości 4,5 m

• Przewód zasilający do domowego gniazdka elektrycznego

• Przewód zasilający do czerwonego przemysłowego gniazda elektrycznego (400 V, 32 A, 5 pinów)

Strona 11 



 

 

Opcje indywidualne

Numer zamówiena Rok modelowy Samochód Ceny*

Y1ADB1 2021 Taycan 4S 457 000,00 PLN

Personalizacja

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Lakier 2T Jet Black Metallic 4 748,00 PLN

Kolory wnętrza HG Wnętrze wykończone skórą klubową
Olea w dwóch kolorach (Basalt

Black/Atacama Beige)

27 200,00 PLN

Wyposażenie zewnętrzne VR4 Osłony progów SportDesign  Porsche
Exclusive Manufaktur

4 078,00 PLN

6XV Elektrycznie składane lusterka boczne 1 290,00 PLN

QJ4 Obramowanie bocznych szyb w kolorze

czarnym (wysoki połysk)

1 496,00 PLN

0NA Usunięcie oznaczenia modelu 0,00 PLN

Układ napędowy / podwozie G1X Jednostopniowa przekładnia przy

przedniej osi, dwustopniowa przekładnia

przy tylnej osi

0,00 PLN

GM3 Sportowy dźwięk Porsche Electric Sport

Sound

2 168,00 PLN

J9K Akumulator Performance Plus 23 949,00 PLN

8LH Pakiet Sport Chrono 4 827,00 PLN

1N3 Wspomaganie układu kierowniczego Plus 1 240,00 PLN

Koła 47I 20-calowe obręcze Taycan Turbo Aero 9 342,00 PLN

Światła i widoczność 8IU Reflektory główne LED Matrix z Porsche

Dynamic Light System Plus (PDLS+)

7 484,00 PLN

4L6 Automatycznie przyciemniające się
lusterka boczne oraz lusterko

wewnętrzne

1 807,00 PLN

3FG Stały dach panoramiczny 6 968,00 PLN

VW6 Termoizolacyjne szyby dźwiękochłonne

(przyciemniane)

7 974,00 PLN

Komfort i systemy asystujące KS1 Wyświetlacz head-up 6 916,00 PLN

79J Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) 3 355,00 PLN

KA6 Asystent parkowania ParkAssist (przód i

tył) z kamerą cofania i widokiem

otoczenia

6 143,00 PLN

P49 Tempomat adaptacyjny 7 588,00 PLN

4F2 Komfortowy dostęp 4 748,00 PLN

Wyposażenie wnętrza KH5 Zaawansowana klimatyzacja 4-strefowa 3 561,00 PLN

5KA Siedzenia w konfiguracji 4+1 2 065,00 PLN

2V4 Jonizator powietrza 1 240,00 PLN

QQ1 Pakiet kameralnego oświetlenia 1 833,00 PLN
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Personalizacja  (dalej)

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Q2J Komfortowe przednie fotele z 14-

kierunkową regulacją elektryczną i

pakietem pamięci ustawień

7 174,00 PLN

4A4 Podgrzewane fotele (z przodu i z tyłu) 3 769,00 PLN

4D3 Wentylowane fotele (z przodu) 4 387,00 PLN

2PJ Podgrzewana kierownica (w poł. z
pakietem Sport Chrono i wnętrzem

wykończonym skórą)

1 161,00 PLN

QE1 Pakiet schowków 1 032,00 PLN

Wnętrze: skóra 6E3 Logo modelu wytłoczone na podłokietniku

w konsoli środkowej  Porsche Exclusive
Manufaktur

1 343,00 PLN

3J7 Herb Porsche wytłoczony na zagłówkach

(z przodu)  Porsche Exclusive Manufaktur
981,00 PLN

Wnętrze: drewno 5MG Pakiet wykończenia wnętrza drewnem

Paldao Dark o porowatej strukturze

7 071,00 PLN

Audio / komunikacja JH1 Wyświetlacz dla pasażera 4 439,00 PLN

9VL Nagłośnienie BOSE® Surround Sound

System

5 858,00 PLN

Ładowanie 2W9 Elektryczna pokrywa gniazda ładowania 2 710,00 PLN

KB4 Ładowarka pokładowa AC o mocy 22 kW 7 227,00 PLN

9M3 Pompa ciepła 3 355,00 PLN

QW5 Inteligentny menedżer zasięgu Porsche 1 240,00 PLN

76H Przewód do ładowania (tryb 3) 1 290,00 PLN

VS3 Home Energy Manager 2 374,00 PLN

Cena całkowita 654 431,00 PLN

*ceny zawierają 23 % VAT i nie stanowią oferty w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PM1VM9I2
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Ważne informacje

Niniejsza konfiguracja ma jednie charakter poglądowy. Ceny i charakterystyka muszą być potwierdzone w Porsche

Centrum.  Przedstawione w konfiguratorze modele samochodów, wyposażenie standardowe oraz opcjonalne mogą
różnić się na poszczególnych rynkach, z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia. Zawartość domówionego pakietu lub

opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy

wyposażenia standardowego. Porsche AG zastrzega sobie prawo do zmian designu, wyposażenia, kolorów, jak i

specyfikacji samochodów. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć w Konfiguratorze Porsche oraz na www.porsche.pl

Podane ceny są cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %). Wybrane akcesoria Tequipment i Usługi

Dodatkowe nie są częścią kalkulacji ceny samochodu. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia,

wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz

nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w

prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek

polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i

specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo

homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. 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 Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji na

stronie: www.porsche.pl/o-porsche/zrownowazony-rozwoj-w-porsche/ W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w

cyklu mieszanym od 4 l/100 km do 16 l/100 km, emisja CO2 od 0 g/km do 350 g/km (dane na podstawie świadectw

homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj

Autoryzowanego Dealera Marki Porsche lub sprawdź na stronie www.porsche.pl/porsche-wltp/ Montaż akcesoriów w

pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej

po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie:

www.porsche.pl/porsche-wltp/ Niektóre akcesoria mogą wymagać dodatkowych kosztów instalacji. Niektóre akcesoria

mogą wymagać dodatkowego wyposażenia. Szczegółowe informacje dostępne są w wybranym Porsche Centrum, gdzie

doradca sprzedaży z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły, a także zaproponuje dogodne rozwiązania

finansowe oraz zaprezentuje dostępne akcesoria. Prosimy pamiętać, iż - z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia -

dostępność modeli i opcji może różnić się w poszczególnych krajach.
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