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spotrebe paliva a emisiach CO2 náj-
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Lepšie ako samotné potešenie je 

radosť, ktorá mu predchádza. 

Napríklad očakávanie príchodu 

jari. A očakávanie toho, ako si bu-

dete opäť naplno užívať ten jedi-

nečný pocit v športovom vozidle. 

Sme presvedčení, že ste si naplá-

novali už veľa vecí.  Skôr ako vyra-

zíte, mali by ste venovať chíľu aj 

nevyhnutnej príprave. Aby ste si 

užili prvé slnečné lúče bez obáv   

a aby ste bezpečne odštartovali 

jar. 

Značka Porsche je tu pre vás so 

širokou paletou produktov a slu-

žieb, ušitých na mieru vášmu 

vozidlu. Pre to najpodstatnejšie:    

pre potešenie za volantom.
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S jarou sa nerozlučne spájajú dve slová: očakávanie a príprava.
Porsche Service.

Informácia

Podrobné informácie o Porsche 

Service získate vo vašom 

Porsche Centre alebo navštívte 

stránku: 

www.porsche.com/service 
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Na vozidlách značky Porsche je 

úžasné, že s nimi môžete jazdiť po 

celý rok. No príjemné teploty a sl-

nečné dni sú zárukou, že si budete 

jazdu užívať ešte viac. Tak nepre-

mrhajte ani okamih, ktorý môžete 

stráviť za volantom. Naši experti   

v Porsche Service presne vedia, 

ako pripraviť vaše športové vozidlo 

na prvý jarný výlet po dlhej zime. 

Špecializujeme sa na všetky mo-

dely značky Porsche. Od starost-

livosti, cez údržbu, až po špeciál-

ne opravy alebo montáž doplnkov. 

A to všetko sa týka tak aktuálnych 

modelov, ako aj klasických vozidiel 

značky Porsche.
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Vaše Porsche - vyrazí ešte skôr ako sa začne sezóna. 

Jarná kontrola
Jedinečný výkon nepríde sám od 

seba. To platí aj o vašom Porsche. 

Príprava je pred teplými mesiacmi 

absolútnou nevyhnutnosťou. Podľa 

presne určeného zoznamu kontro-

lujeme všetky nevyhnutné kompo-

nenty vplývajúce na bezpečnosť 

ako aj podstatné celky a súčasti - 

od motora, podvozku, bŕzd, podla-

hy a svetiel, až po exteriérové      

a interiérové príslušenstvo. Jarná 

kontrola tiež zahŕňa starostlivosť  

o lak, odstránenie posypovej soli  

a kontrolu hladiny všetkých pre-

vádzkových kvapalín. Na prianie 

namontujeme aj odporúčané letné 

pneumatiky a kolesá a odborne 

uskladníme zimné obutie.

Taktiež môžeme odmerať opotre-

bovanie diskov po prípadnom po-

škodení výtlkmi či obrubníkmi. 

Odmeriame aj geometriu kolies    

a opotrebovanie tlmičov, aby malo 

vaše vozidlo ideálne jazdné vlast-

nosti. 

O cenách jednotlivých úkonov sa môžete
informovať vo vašom Porsche Centre.
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Výmena kolies 
Pre výkon je nevyhnutné, aby ste 

mali namontované správne kolesá, 

ktoré zodpovedajú danému ročné-

mu obdobiu. Len vtedy máte zaru-

čené potešenie z jazdy v spojení   

s bezpečnosťou. Preto je nevyh-

nutné, aby ste mali pred začiatkom 

nového ročného obdobia na vozid-

le tie správne pneumatiky. Skúsení 

odborníci v Porsche Service vám  

v tom radi poradia. Okrem správ-

neho obutia skontrolujú aj mieru 

opotrebenia vašich pneumatík. 

Uskladnenie kolies 
Rozmýšľate, čo spraviť s vašimi 

zimnými kolesami a pneumatikami? 

Môžeme vám pomôcť. Očistíme 
O cenách jednotlivých úkonov sa môžete 
informovať vo vašom Porsche Centre.

vaše kolesá a pneumatiky, usklad-

níme ich pri ideálnej teplote a vlh-

kosti a skontrolujeme ich tlak. 
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Letné pneumatiky a súpravy  
kolies s letnými pneumatikami
Naši odborníci vám radi poradia 

pri výbere letných pneumatík či 

kompletných súprav kolies s pne-

umatikami na nadchádzajúcu se-

zónu. Výber letných kolies s pne-

umatikami z ponuky Porsche 

Tequipment nájdete v tejto brožúre 

od strany 10.

Označenie ‘N’
Všetky pneumatiky vo vašom 

Porsche Centre nesú označenie 

"N". Porsche bolo prvým výrob-

com, ktorý zaviedol toto špeci-

fické označenie kvality pneumatík. 

Od roku 1986 je zárukou, že pne-

umatiky absolvovali všetky testy 

zamerané na maximálnu rýchlosť, 

trakciu, komfort a zároveň zabez-

pečujú aj potešenie a bezpečnosť 

jazdy.  

 

Ďalšou zárukou výkonu sú 

pneumatiky s označením "N", ktoré 

vyrába značka Michelin na mieru 

pre všetky modely Porsche. Táto 

celosvetová spolupráca trvá od 

roku 2002. 
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Autokozmetika 
Na účinné no zároveň šetrné od-

stránenie následkov zimy z vášho 

Porsche odporúčame autokozme-

tiku z ponuky Porsche Service. 

Nájdete tu produkty na umývanie 

podvozka či odstraňovanie soli  

po zimných mesiacoch.

Ponuka Porsche Service zahŕňa 

široké spektrum služieb na mieru 

a podľa potrieb vášho vozidla. 

Okrem intenzívneho vyčistenia 

interiéru, exteriéru a ošetrenia 

laku či stropu vám ponúkame aj 

nami vyvinutý kompletný sorti-

ment prípravkov na ošetrovanie 

vysoko kvalitných materiálov       

a laku vašich vozidiel značky 

Porsche.

Môžete si vybrať jeden z troch 

programov starostlivosti o vaše 

vozidlo - Basic, Comfort alebo 

Premium. Okrem toho sú v ponu-

ke aj dva špeciálne programy. 

Ošetrenie a zakonzervovanie sklá-

pacej strechy obsahuje intenzívnu 

starostlivosť a následnú  impreg-

náciu poťahu, v prípade potreby aj 

čistenie zadného okna. Program 

intenzívnej starostlivosti o kožené 

čalúnenie zabraňuje jeho predčas-

nému starnutiu a praskaniu. 

O cenách jednotlivých programov sa môžete 
informovať vo vašom Porsche Centre.
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Kontrola systému klimatizácie 
Vonku je čoraz teplejšie. Pokiaľ však 

klimatizácia funguje správne, tak sa 

to vášho interiéru netýka. Klimatizá-

cia vo vašom Porsche zabezpečuje 

čistý vzduch, príjemnú teplotu a 

celý rok priehľadné okná bez hmly. 

Taktiež odstraňuje peľ, prach, zá-

pach a dym a do interiéru vpúšťa 

iba svieži vzduch. Pre vás to zna-

mená viac komfortu, bezpečnosti  

a potešenia z jazdy.

V rámci príprav na prichádzajúce 

leto odporúčame kontrolu klimati-

zácie v Porsche  Service. Pozo-

stáva z vizuálnej a funkčnej kontro-

ly a preskúšania všetkých relevant-

ných komponentov klimatizácie.

Od momentu, kedy vaše vozidlo 

dosiahne vek štyroch rokov, 

odporúčame vykonávať takúto 

kontrolu každé dva roky. Systém si 

môžete dať skontrolovať aj vtedy, 

keď máte pocit, že klimatizácia 

nedostatočne chladí, je hlučná, 

často sa vám zahmlievajú okná či 

cítite zápach.
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Žiadne nudné zážitky. A to nehovoríme iba o jari. 
Porsche Tequipment.

Pokiaľ chcete túto jar oživiť svoje 

Porsche, odporúčame vám pro-

dukty zo širokej ponuky doplnkov 

Porsche Tequipment. Každá špe-

ciálne vyvíjaná súčiastka musí na 

vozidlo sadnúť ako opticky, tak aj 

technicky. Preto všetky produkty 

zahrnuté pod označenie Porsche 

Tequipment testovali a vyvíjali tí 

istí konštruktéri a dizajnéri firmy 

Porsche, ktorí vytvárali samotné 

vozidlá. Každý výrobok podstúpil 

počas vývoja náročné testovanie 

zamerané na vzhľad aj funkčnosť, 

aby sa mohol zaručiť jeho vysoký 

výkon, bezpečnosť a výdrž.

Program Tequipment prebieha pre-

dovšetkým vo vývojovom centre 

firmy Porsche v meste Weissach.

Information

Ďalšie informácie a kompletnú 

ponuku Porsche Tequipment 

nájdete na stránke: 

www.porsche.com/tequipment

Po
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[1] Aerokit Cup
V spojení s balíkom SportDesign 

obsahuje upravený predný spojler 

a pevný zadný spojler. Prvky testo-

vané v aerodynamickom tuneli fir-

my Porsche prispievajú k zníženiu 

vztlaku prednej a zadnej nápravy  

a zlepšujú ovládateľnosť.

[2] Športový výfukový systém 
Odlišný výfukový systém s upra-

veným tlmičom a dvoma dvojitými 

koncovkami. Zvuk sa mení v závis-

losti od štýlu jazdy v škále od sý-

teho pri normálnej jazde až po ag-

resívny pri jazde na plný výkon. 

Celok obsahuje aj špeciálne 

tvarované koncovky výfuku. 

[4] 20-palcové kolesá Carrera S  
s letnými pneumatikami 
Dynamické a výkonné - presne ako 

vaše Porsche: zliatinové kolesá s 

elegantným dizajnom s dvojitými 

lúčmi. 

[3] Označenie modelu 
na dverách 
V čiernej a striebornej sú dostupné 

tieto logá:  

‘911 Carrera’, ‘911 Carrera S’,  

‘911 Carrera 4’, ‘911 Carrera 4S’,  

‘911 turbo’ a ‘911 turbo S’. 

Tequipment
911.

Niektoré diely si môžu vyžadovať príplatok za montáž a/alebo lakovanie
10
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[1] 20-palcové kolesá Carrera S  
v čiernej farbe (vysoko leštené)*
Čierny vysokolesklý lak zvyšuje 

príťažlivosť kolies. Spolu s 

pneumatikami budia dojem 

výkonnejšieho vozidla. Vrátane 

stredov kolies s plnofarebným 

erbom Porsche.

[2] Športové koncovky výfukov*
Špeciálne tvarovaná dvojitá kon-

covka výfukov z pochrómovanej 

ušľachtilej ocele. Dodáva zadnej 

časti dynamický vzhľad.

3] Volant SportDesign*
Volant dodá interiéru intenzívnejší 

športový nádych. Vo verzii pre vo-

[5] Športový podvozok (−20 mm) 
(nezobrazený)*
Jasne viditeľné zníženie svetlej výš-

ky vášho vozidla o 20 mm. Pre lep-

šiu stabilitu, vyšší výkon a viac po-

tešenia z jazdy.

zidlá s manuálnou prevodovkou, aj 

s páčkami radenia pri verzii PDK. 

[4] Podsvietené karbónové prahy 
dverí*
Karbónové prahy dverí s podsvie-

teným logom zvyšujú dynamický   

a príťažlivý vzhľad.

Tequipment
Boxster/Cayman.

Niektoré diely si môžu vyžadovať príplatok za montáž a/alebo lakovanie. * Dostupné pre modely Boxster aj Cayman.
11
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Niektoré diely si môžu vyžadovať príplatok za montáž a/alebo lakovanie

[1] Doplnky SportDesign 
s nástavcami prahov
Doplnky SportDesign obsahujú 

upravený predný nárazník vo farbe 

vozidla s doplnkovými otvormi na 

vstup vzduchu, zadný nárazník     

s bočnými nástavcami, rozšírené 

blatníky a špeciálny dvojitý strešný 

spojler. 

[2] Ochranné záclony  
Chránia proti priamemu slnečnému 

svetlu a zvyšujú súkromie. Jedno-

duché pripevnenie. Dostupné pre 

zadné a bočné zadné okná. 

[3] Deliaca sieť batožinového 
priestoru
Zvyšuje bezpečnosť plne naložené-

ho vozidla. Deliaca sieť je flexibilná 

a umožňuje pripevnenie vo dvoch 

úrovniach pod strechou.

[4] Elektricky vyklápateľné ťažné 
zariadenie
Vyklápanie ťažného zariadenie sa 

ovláda pomocou tlačidla. Maximál-

na hmotnosť brzdeného prívesu je 

3 500 kg, maximálne kolmé zaťa-

ženie je 140 kg. Vrátane 13-pólo-

vej zásuvky. Adaptér (13- na 7-pó-

lový) sa dodáva samostatne.

Tequipment
Cayenne.

12
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[1] Hlavné svetlomety s čiernym 
pozadím a Porsche Dynamic 
Light System Plus (PDLS+)
Vnútorné komponenty a plochy     

v tmavej chrómovanej metalíze 

zvyšujú príťažlivosť hlavných LED 

svetlometov s čiernym pozadím    

a dodávajú vozidlu špecifický 

vzhľad. 

[2] Tónované LED svetlomety, 
zadné
Zadné LED svetlomety s tónova-

nými červenými krytmi. Vnútorné 

komponenty v čiastočne čiernej 

farbe zvyšujú dobrý dojem zo zad-

nej časti.

[4] Úprava režimu SPORT PLUS
Režim SPORT PLUS sa môže akti-

vovať kedykoľvek a prináša lepšie 

reakcie motora a nastavenie pod-

vozka. Vrátane Performance obra-

zovky v PCM a na prístrojovej dos-

ke. V spojení s PDK* obsahuje aj 

funkciu pretekárskeho štartu 

Launch Control a pretekársky re-

žim radenia prevodových stupňov. 

[3] 20-palcové kolesá Panamera 
Sport vo farbe Platinum  
(matne lakované)
20-palcové kolesá Panamera Sport 

vo farbe Platinum s matným lakova-

ním podčiarkujú športového ducha 

a individualizmus vozidla. Vrátane 

stredu s plnofarebným erbom 

Porsche. 

Tequipment 
Panamera.

Niektoré diely si môžu vyžadovať príplatok za montáž a/alebo lakovanie. * 7-rýchlostná prevodovka  Porsche Doppelkupplung (PDK).
13
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[1]  Detská sedačka Porsche
Jedinečný dizajn. Vyhovuje prís-

nym bezpečnostným štandardom. 

Pre deti do 12 rokov veku alebo 

do 36 kg.

[2] Hliníkové veko palivovej nádrže 
Veko palivovej nádrže je štýlovým 

doplnkom pre vaše Porsche. 

Dizajn vychádza z viek nádrže, 

ktoré používali historické 

pretekárske vozidlá. S logom 

Porsche a bezpečnostnou 

poistkou. 

[4] Nosič bicyklov na ťažnom 
zariadení
Nosič dvoch bicyklov je zamyka-

teľný, sklápateľný a montuje sa do-

zadu na ťažné zariadenie. Dá sa 

zložiť a prepravovať v batožinovom 

priestore. Za príplatok sa dodáva 

modul na prepravovanie tretieho 

bicykla.

[3] Dištančné podložky 
Dištančné podložky slúžia na roz-

šírenie rozchodu. Vozidlo potom 

vyzerá športovejšie, ak sú kolesá 

zarovno s karosériou. Vrátane 

bezpečnostných skrutiek.

Tequipment –
všeobecné príslušenstvo.

Niektoré diely si môžu vyžadovať príplatok za montáž a/alebo lakovanie
14
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Niektoré diely si môžu vyžadovať príplatok za montáž a/alebo lakovanie.

[5] Súprava na čistenie kolies 
Výrobky na údržbu a súprava ke-

fiek na zliatinové kolesá. Vrátane 

500 ml čistiacej kvapaliny (bez ky-

seliny), špongie a 3-dielnej súpravy 

kief na očistenie ťažko odstráni-

teľnej špiny.

[6] Kožené puzdro na kľúč
Jemne spracovaná koža s ozdob-

nými švami a vylisovaným erbom 

Porsche. Vrátane šnúrky na kľúč.

[7] Lakovaný kľúč vozidla
Špeciálny diel na otváranie vozidla, 

ktorý poteší aj oko. Lakované boky 

dodajú kľúču individuálny nádych. 

Súprava pozostáva z dvoch po-

stranných dielcov.

[8] Stredy kolies
Súprava štyroch krytov stredov 

kolies s plnofarebným erbom 

Porsche. Tá pravá čerešnička 

každého kolesa vozidla Porsche.

[9] Aktualizácia navigácie  
PCM 3.0/3.1
Aktualizácia máp navigačného 

systému pre rok 2014. O mož-

nostiach aktualizácie dátovej 

verzie PCM sa poraďte vo svojom 

Porsche Centre.

15
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Označovanie pneumatík 

Typ pneumatiky Rozmer Trieda úspory paliva/ 
valivý odpor

Trieda priľnavosti 
na mokrej vozovke

Hlučnosť pneumatík*
(trieda)

Hlučnosť pneumatík 
(dB)

911 Carrera 

Letné pneumatiky 245/35 ZR 20 F A 71

295/30 ZR 20 E A 74

305/30 ZR 20 E A 74

Boxster / Cayman 

Letné pneumatiky 235/35 ZR 20 F – E C – A 72,3 – 71

265/35 ZR 20 E C – A  – 73,9 – 72

Panamera 

Letné pneumatiky 255/40 ZR 20 E – C B – A 73 – 71

295/35 ZR 20 E – C B – A 74 – 73

Celoročné pneumatiky 255/40 R 20 C – B C – B 73 – 72

295/35 R 20 C – B C – B  – 74 – 72

Z logistických a výrobných dôvodov nie je možné objednať každú značku pneumatík
* nízky hluk pneumatík stredný hluk pneumatík vysoký hluk pneumatík

16
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Ako jarné prebúdzanie. Každú sezónu. 
Záruka Porsche Approved.

Jar je perfektné ročné obdobie na 

výlety, trávenie času vonku a ces-

tovanie. V skratke: na všetko, čo si 

môžete užívať. A to najmä vo va-

šom vozidle značky Porsche. Kaž-

dé vozidlo je špecifické a treba sa 

o neho úzkostlivo starať, aby vyze-

ralo ako nové. To vysvetľuje, prečo 

po cestách ešte stále jazdí každé 

tretie vyrobené vozidlo značky 

Porsche.  

Vášeň, precíznosť a túžba po 

neustálom jazdení sú neoddeli-

teľnou súčasťou každého vozidla 

Porsche. Pokiaľ si dnes kúpite jaz-

dené vozidlo Porsche, označenie 

Porsche Approved je zárukou, že 

ide o 100-percentné Porsche. 

Vozidlo, ktoré nikdy nestratí svoj 

fascinujúci šarm a príťažlivosť.

Informácia

Podrobné informácie o záruke 

Porsche Approved nájdete na 

stránke:

www.porsche.com/approved
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Zvládneme aj tie najprísnejšie nároky. 
Naše vlastné.

Každé vozidlo Porsche, ktoré pod-

stúpi a úspešne absolvuje kontrolu 

presne stanovených 111 bodov, 

získa od nás záruku Porsche 

Approved. Jej rozsah je porovna-

teľný so zárukou, ktorú poskytuje-

me na nové vozidlá. Záruka 

Porsche Approved navyše platí po 

celom svete: môžete ju využiť v 

ktoromkoľvek Porsche Centre      

a pokrýva všetky náklady na mate-

riál a servisné opravy vrátane prá-

ce. V čase jej trvania sa vzťahuje 

na neobmedzený počet kilometrov 

a nezrušia ju žiadne poškodenia.

Základná verzia záruky Porsche 

Approved trvá minimálne 12 me-

siacov a môže sa každoročne pre-

dlžovať až do momentu, kým nemá 

vozidlo 9 rokov, prípadne najazde-

ných 200 000 km. Tým garantuje-

me desaťročnú životnosť každého 

nášho vozidla. Pokiaľ má vaše vo-

zidlo značky Porsche menej ako 

osem rokov, môžete si priplatiť aj 

24-mesačnú záruku.

Pred poskytnutím záruky Porsche 

Approved musí vozidlo absolvovať 

technickú a vizuálnu prehliadku    

a kontrolu podľa štandardov 

Porsche Approved. Bližšie infor-

mácie vám radi poskytneme v naj-

bližšom Porsche Centre.

V spojení s našimi záručnými 

produktami vám ponúkame aj 

službu Porsche Assistance, exklu-

zívnu záruku mobility. K vašim 

službám je po celej Európe 24 ho-

dín denne a 365 dní v roku.
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Porsche nikdy nestarne - iba je každým rokom zaujímavejšie. 
Porsche Classic.

Sen o Porsche je niečo, čo sa dedí. 

Z generácie na generáciu, zo sezó-

ny na sezónu. Na to, aby bolo vaše 

vozidlo v dobrej kondícii, potrebuje 

aj správnu starostlivosť. Experti z 

Porsche Classic vám radi pomôžu.

V Porsche Classic sú v najlepších 

rukách vozidlá, ktoré sa prestali 

vyrábať pred najmenej desiatimi 

rokmi. A je jedno či máte modely 

356, 914, 959 alebo 911 (vrátane 

modelov 964 a 993) alebo štvor- či 

osemvalcové modely značky 

Porsche, ktoré jazdili po bežných 

cestách. Pod Porsche Classic 

spadajú aj ďalšie modely ako 986  

a 996. V meste Zuffenhausen, kde 

vzniklo prvé Porsche 356, pôsobí 

Porsche Classic, ktoré priebežne 

rozširuje ponuku o nedostupné ná-

hradné dielce. V duchu kvality znač-

ky Porsche a, prirodzene, ‘Made in 

Germany’. 

Po
rs

ch
e 
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c

Informácia

Detailné informácie o Porsche 

Classic nájdete na stránke: 

www.porsche.com/classic
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Údržba
Je jasné, že drobnosti robia veľké 

rozdiely. To isté platí aj o ponuke 

náhradných dielov z Porsche 

Classic. Okrem batérie, ramienka 

stie-rača, vzduchového filtra a sú-

pravy na údržbu je v ponuke množ-

stvo ďalších produktov vyrobených 

na to, aby vám umožnili sústrediť 

sa na to najpodstatnejšie: váš 

ďalší výlet.  

[1] 6-voltová batéria (77Ah) 
pre 356 (1950–65)
Číslo dielu: 90061100191. 

[2] Súčiastky pre filter vzduchu 
pre modely 911 (1965–77), 912 
(1965–69) a 914 (1969–76)
Číslo dielu: 90110895511. 

[5] Teleso stierača čelného okna 
pre 911 (1965–69) a 964 
(1989–94) (nezobrazené)
Číslo dielu: 96462890102. 

[3] Sada na údržbu pre 964 Turbo 
(1989–94)
Číslo dielu: 93010590201. 

[4] Ramienko stierača čelného skla 
pre 356 (1950–65)
Číslo dielu: 64462830114.

Niektoré diely si vyžadujú doplatky za montáž.

Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach montáže v jednotlivých krajinách vám poskytne vaše Porsche Centrum.
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby a odchýlky sú vyhradené
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[3] Pevný brzdový strmeň M ľavý 
(bez obloženia) pre 911 (1965–
77) a 914-6 (1969–77) 
(nezobrazený)
Číslo dielu: 91135190700

[1] Brzdový kotúč pre 911 
(1974–83), 914 (1969–76), 924 
(1976–88) a 944 (1982–88)
Číslo dielu: 477405083D.

[2] Súprava na opravu brzdového 
obloženia pre 911 (1974–89)
Číslo dielu: 91135195008.

Brzdy
Vysoko výkonné vozidlá si vyžadu-

jú rovnako vysoko výkonné brzdy. 

To je dôležité dnes a vždy to aj 

bolo. Zárukou dokonalej funkčnosti 

a dôvery v tieto bezpečnostné prv-

ky je bezvýhradné používanie ori-

ginálnych náhradných dielov. 

Niektoré diely si vyžadujú doplatky za montáž.

Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach montáže v jednotlivých krajinách vám poskytne vaše Porsche Centrum. 
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby a odchýlky sú vyhradené.
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Príslušenstvo
Žiadanou súčasťou klasických vozi-

diel je aj doplnková výbava. Okrem 

originálnych náhradných dielcov sa 

preto Porsche Classic zaoberá vý-

robou povinnej výbavy pre niekto-

ré krajiny. Môže to vyzerať ako 

drobný detail, no aj ten je dôležitý.  

[1] Výstražná vesta
Číslo dielu: PCG80070100

[4] Držiak evidenčného čísla, 
rozmery: 520 x 110 mm
Číslo dielu: PCG70120100

[2] Lekárnička
Číslo dielu: PCG80070200

[3] Koberčeky pre modely 944 
944 (1982–91) a 968 (1992–99)
Číslo dielu: 000043153105FV

Niektoré diely si vyžadujú doplatky za montáž.

Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach montáže v jednotlivých krajinách vám poskytne vaše Porsche Centrum. 
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby a odchýlky sú vyhradené.
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Každý kúsok tejto kolekcie pre mi-

lovníkov značky Porsche skrýva 

niečo z Porsche. Od lifestylových 

doplnkov, cez módne kúsky a špe-

ciálnu batožinu na mieru vášho vo-

zidla Porsche, až po pravé 

Porsche na dvoch kolesách. 

Bicykel, aby sme boli presní. Niet 

lepšieho obdobia, aby ste svoje 

sedadlo v aute vymenili za sedlo 

bicykla. Je jedno či na ceste alebo 

mimo nej: s Porsche si vždy užije-

te nezabudnuteľnú jazdu.  
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Zaujímajú vás nové módne trendy? Teraz ich môžete stanovovať sami. 
Kolekcia Porsche Driver’s Selection.

Informácia

Podrobné informácie o no-

vinkách Kolekcie Porsche 

Driver’s Selection nájdete 

na stránke:

www.porsche.com/selection
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[ 1] NOVINKA.  
Bicykel Porsche Bike
Pravé Porsche na dvoch kolesách. 

Vysoko výkonný rám vyrobený z 

hliníka 7005 tvarovaného vodným 

lúčom. Odpružená vidlica (SR Sun-

tour). Osemrýchlostný prevodník 

(Shimano Alfine). Pohon prevodo-

vým remeňom. Hydraulické kotúčo-

vé brzdy (Magura MT26). Veľmi ti-

chá jazda a vynikajúce zrýchlenie 

vďaka špičkovým kolesám (DT 

Swiss) a pneumatikám s nízkym 

valivým odporom (Schwalbe Mara-

thon Supreme Performance). 

Ochrana proti ukradnutiu od 

CODE No.com. Dostupné veľkosti: 

S, M, L. Hmotnosť: 13 kg.

WAP 061 031 0E [ S ] 

WAP 061 032 0E [ M ] 

WAP 061 033 0E [ L ]

[ 2 ] NOVINKA.  
Bicykel Porsche Bike RS
Prvé Porsche s dvoma akcelerá-

tormi. Ľahký špičkový karbónový 

rám. Ergonomické komponenty vy-

robené z karbónu (riadidlá, predsta-

vec, podsedlovka). Maximálny jazdný 

výkon vďaka výbave Shimano XTR 

vrátane 20-rýchlostného prevodníka. 

Hydraulické kotúčové brzdy (Magura 

MT8). Veľmi tichá jazda vďaka špič-

kovým kolesám (Crankbrothers 

Cobalt 3) a pneumatikám s nízkym 

valivým odporom (Schwalbe Mara-

thon Supreme Performance). 

Ochrana proti ukradnutiu od 

CODE No.com. Dostupné veľkosti: 

S, M, L. Hmotnosť: 9 kg.

WAP 061 011 0E [ S ]

WAP 061 012 0E [ M ]

WAP 061 013 0E [ L ]
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[3] NOVINKA. 
Bicykel  Porsche Bike RX
Poháňaný láskou k dobrodružstvu. 

Ľahký špičkový karbónový rám. 

Vzduchom odpružená predná vidli-

ca (DT Swiss XMM 100), 20-rých-

lostný prevodník (Shimano XTR). 

Kľuky (e*thirteen). Hydraulické 

kotúčové brzdy (Magura MT26). 

Kolesá s priemerom 27,5 palca 

(Crankbrothers Cobalt 2) a pne-

umatiky s nízkym valivým odpo-

rom (Schwalbe Rocket Ron). 

Ochrana proti ukradnutiu od 

CODE No.com.Dostupné veľkosti: 

S, M, L. Hmotnosť: 10 kg.

WAP 061 021 0E [ S ]

WAP 061 022 0E [ M ]

WAP 061 023 0E [ L ]
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[2] Fľaša na nápoje
Povrchová úprava s farbou s pro-

tišmykovým úchopom. Uzáver na 

pitie s vrchnákom. Objem: 0,75 l. 

Materiál: hliník

WAP 060 070 0C

[1] Cyklistický dres
Zipsovacie vrecko na zadnej 

strane. Reflexný nápis Porsche nad 

vreckom vzadu a vpredu. Plastický 

erb na rukáve. Vyrobené z vysoko 

kvalitného syntetického vlákna.

WAP 792 00S-3XL 0D 
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Vždy sa nájde miesto na svete, kde je vo vzduch cítiť jar. 
Porsche Driving Experience.

Rovnako ako jar, aj jazda s vozid-

lom Porsche znamená pre každého 

niečo iné. Pre niekoho relax, pre 

niekoho adrenalín a pre niekoho 

azda oboje. Program Porsche 

Driving Experience je možnosťou, 

ako na vlastnej koži zažiť poteše-

nie z jazdenia s vozidlom Porsche. 

Ponuka obsahuje dve rôzne mož-

nosti: Porsche Travel Club alebo 

Porsche Sport Driving School.  

Obe už dlhé roky poskytujú neza-

budnuteľné jazdné zážitky. Avšak 

zatiaľ čo Porsche Travel Club vás 

vo vozidlách značky Porsche pre-

vedie po jedinečných cestách s ná- 

dychom exkluzivity, Porsche Sport 

Driving School sa zameriava na 

jemné vylaďovanie vašich jazdec-

kých schopností. 

Informácia

Ďalšie informáci o aktivitách  Porsche Travel Club, 

nájdete na www.porsche.com/travelclub alebo 

nám zavolajte na tel. +49 (0)711 911-23360.

Novinky z autoškoly Porsche Sport Driving School, 

nájdete na www.porsche.com/sportdrivingschool 
alebo na telefónnom čísle: +49 (0)711 911-23364. Po
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Porsche Travel Club. 

Porsche Tour Provensálsko/ 
Azúrové pobrežie
Naštartujte teplé obdobie podujatím 

Porsche Tour of Provence/Côte 

d’Azur. Po prílete vrtuľníkom do 

Monaka pokračuje vzrušujúci zážitok 

na legendárnej trati Rally Monte 

Carlo. Aj zvyšok cesty ponúka 

nezabudnuteľné zážitky na množstve 

slávnych kľukatých ciest.

Termíny: 22.04. – 28.04.2014,

30.04. – 06.05.2014.

Ceny: 5 390 Eur/osoba v dvoj-

posteľovej izbe, 6 590 Eur/osoba       

v jednoposteľovej izbe.

Dovolenka s Porsche Adventure 
Tour na North Cape
Hľadáte jedinečnú dovolenku v ne-

tradičnom prostredí? Porsche 

Adventure Tour vás zavedie na 

North Cape a dostanete oboje - nie-

koľko zaujímavých a vzrušujúcich 

dní. Objavíte nórsky kraj Finmark, 

"Krajinu polnočného slnka". Môžete 

sa tešiť na jazdu s modelmi 

Porsche Cayenne alebo Macan po 

dych berúcich cestách cez nedot-

knutú prírodu a po pobreží, na hony 

vzdialenú od bežného ruchu. V pro-

grame sú prvotriedne aktivity a ne-

zabudnuteľné zážitky ako lov krá-

ľovských krabov či cesta do 

vikingských čias.

Termíny: 11.06. – 17.06.2014,

18.06. – 24.06.2014.  

Ceny: 5 890 Eur/osoba v dvoj-

posteľovej izbe, 6 190 Eur/osoba  

v jednoposteľovej izbe.
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Škola jazdy Porsche Sport Driving School.

Tréning precíznosti.
Počas dvoch dní sa naučíte, ako 

dokonale udržať kontrolu nad vaším 

vozidlom značky Porsche. Skúsení 

inštruktori vás naučia, ako presne 

prechádzať zákrutami, ako správne 

brzdiť či zrýchľovať a uhýbať sa. 

Čiže ako ovládať vozidlo v riskant-

ných situáciách. A to v teoretickej  

aj praktickej rovine. Získané 

vedomosti si následne preveríte na 

okruhu. 

Termíny: napr. 17.05. – 18.05.2014 

v Porsche v Lipsku.

Ceny: 1 400 Eur/osoba s vlastným 

vozidlom. 300 Eur sprevádzajúca 

osoba.

Tréning výkonnosti
Dvojdňový kurz pre tých, ktorí už 

absolvovali Precision Training. Pod 

vedením skúsených inštruktorov si 

osvojíte umenie ideálnej stopy. Na-

vyše si vycibríte vaše schopnosti 

ďalšími intenzívnymi tréningovými 

modulmi na okruhu - aj s video 

analýzou a hodnotením.  

Termíny: 
napr. 03.05. – 04.05.2014, 

12.07. – 13.07.2014 v Porsche 

v Lipsku.

Ceny: 1 650 Eur/osoba s vlastným 

vozidlom. 300 Eur sprevádzajúca 

osoba.
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Spotreba paliva a emisie1 CO2

1  Tieto údaje sa získali meracou metódou  Euro 5 (715/2007/EC, 692/2008/EC, 566/2011/EC a ECE-R 101) v NEDC (New European Driving Cycle) pomocou štandardného modelu. Informácie sa nevzťahujú 
na individuálne vozidlá a nie sú ani súčasťou ponuky. Týkajú sa iba uvedených modelov za účelom porovnania. Ďalšie informácie a potvrdené oficiálne hodnoty môžete získať vo vašom Porsche Centre alebo 

  u vášho predajcu. Prvky dodatočnej výbavy môžu ovplyvniť spotrebu paliva a jazdné vlastnosti vozidla. Na spotebu paliva a hodnotu emisií CO2 má vplyv aj štýl jazdy a ďalšie vplyvy iného ako technického cha-
  rakteru. Všetky benzínové motory Porsche spaľujú palivá s maximálnym podielom etanolu 10%. Podiel bionafty v palive pre dieselové motory Porsche nesmie prekročiť 7 %. Viac informácií o konkrétnych
  modeloch a ich úpravách získate vo Vašom Porsche Centre..

Spotreba paliva v l/100 km Emisie CO2 
(v g/km)

Spotreba energie  
kombinovaná  

(v kWh/100 km)V meste Mimo mesta Kombinovaná

Modely 911 Carrera 13,9–11,3 7,7–6,6 10,0–8,2 237–191 –

Modely 911 Turbo 13,4–13,2 7,8–7,7 9,9–9,7 231–227 –

911 GT3 18,9 8,9 12,4 289 –

Modely Boxster 12,7–10,9 7,1–6,2 9,0–7,9 211–183 –

Modely Cayman 12,7–10,9 7,1–6,2 9,0–7,9 211–183 –

Modely Panamera 15,7–7,7 7,8–5,6 10,7–6,4 249–169 –

Panamera S E-Hybrid – – 3,1 71 16,2

Modely Cayenne 15,9–8,4 8,5–6,5 11,5–7,2 270–189 –
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Rozsah Jarnej kontroly vášho vozidla:

- Motor/podvozok/podlaha (olej, vzduchový filter, chladiaci systém, klinový remeň, výfukový systém, 
brzdový systém, tlmiče, kolesá, pohľadová kontrola úniku prevádzkových kvapalín)

- Diagnostika vozidla
- Vonkajšia výbava (čelné sklo, spätné zrkadlá, stieracie lišty, lak, karoséria, dvere, batožinový priestor)
- Osvetlenie
- Vnútorná výbava (spojkový pedál, ručná brzda, radenie prevodov, vnútorné osvetlenie, 

palubný počítač, strešné okno, kúrenie)
- Kontrola batérie

Cena Jarnej kontroly vášho vozidla vrátane 20% DPH: 75,- €

Porsche Bratislava

Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava
Tel: +421 249 262 438
www.porsche.sk
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Porsche Bratislava

Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava
Tel: +421 2 49262438
www.porsche.sk

Servisný poradca

Ladislav Poór
Tel.: +421 2 49262436
Fax.: +421 2 49262507
Mobil: +421 917 230 563
ladislav.poor@porsche.sk

Servisný poradca

Stanislav Merker
Tel.: +421 2 49262517
Fax.: +421 2 49262507
Mobil: +421 908 714357
stanislav.merker@porsche.sk

Náhradné diely
a príslušenstvo

Jaroslav Lederleitner
Tel.: +421 2 49262564
Fax.: +421 2 49262507
skladpia7@porsche.sk

Porsche, erb Porsche, 911, Carrera, Cayenne, Cayman, Boxster, Panamera, Tequipment a ďalšie označenia sú registrované obchodné známky spoločnosti, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2013 Vlastníkom autorskych práv na všetky texty, obrázky a iné informácie je spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Práva na chyby a odchylky sú vyhradené. Dr. Ing. h.c. F. Porsche, AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany. www.porsche.com. Vydané: 04/2014. Vytlačené na Slovensku.
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