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Nowe Porsche 718 Boxster. Prawdziwy sportowiec.
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Nasz tegoroczny cel?
Taki sam jak co roku: chcemy być jeszcze lepsi.
Drogi entuzjasto Porsche,
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Doskonała forma mocy.

z punktu widzenia Porsche 2015 r. nie będzie łatwy do pobicia. W dziedzinie sportu samochodowego zapewniliśmy sobie zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans oraz tytuły mistrza świata w klasyfikacji kierowców
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Jeździmy po Szanghaju Porsche Panamera Turbo Executive.

i producentów w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA (WEC).
Obydwa te sukcesy odnieśliśmy w najważniejszych klasach LMP1 i GT.
W dziedzinie biznesowej po raz kolejny możemy pochwalić się rekordami
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Rowery Porsche: osiągi w każdym terenie.

sprzedaży. A jednak, pomimo tych osiągnięć, nie zatrzymujemy się.
Nasz cel na 2016 r. jest taki sam jak co roku: chcemy być jeszcze lepsi.
Chcemy o kolejny krok zbliżyć się do realizacji naszych ambicji,
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za którymi stoi idealny samochód sportowy. Pragniemy osiągnąć jeszcze
więcej. Walczymy o osiemnaste zwycięstwo w najtrudniejszym ze wszystkich wyścigów, a jednocześnie pragniemy Tobie przedstawić wiele nowych
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Podsumowanie sezonu 2015.

historii, ukazujących fascynujący świat Porsche. I, rzecz jasna, chcemy
zaprezentować nowe modele, które dają z siebie więcej, zużywając mniej
paliwa. Modele, które uosabiają czystą przyjemność prowadzenia, choć
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powstały do konkretnych celów. Jak przystało na Porsche.

Porsche Adventure Tour po Rumunii.
W tej właśnie tradycji utrzymany jest nasz pierwszy produkt w 2016 r.:
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nowe Porsche 718 Boxster. Następca samochodu legendy, który
w latach 60. wywalczył dla Porsche ogromną liczbę zwycięstw
w wyścigach. Roadster plasujący się w samym sercu sportu – dzięki

>>	Porsche Sport Driving School 50
Rozpoczęcie sezonu szkoleniowego 2016.

konsekwentnie stosowanej architekturze z silnikiem umieszczonym
centralnie, lekkiej konstrukcji… i niezrównanym zdolnościom jazdy
po krętej drodze. Samochód, który usuwa zwyczajność z codzienności
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Programy zimowe Porsche Driving Experience.

i czyni to bez kompromisów w zakresie komfortu lub wydajności. Pomaga
mu w tym nowy, czterocylindrowy silnik bokser z turbodoładowaniem
oraz gruntownie zmodernizowany system Porsche Communication
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Management (PCM) z ekranem dotykowym.

Malownicze krajobrazy Czech.
Proces przeobrażania powietrza w osiągi dzięki turbodoładowaniu
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potrafi być niesamowity. Porsche 911 Turbo manifestuje to od 1973 r.
Najnowsza wersja tego modelu nie tylko potwierdza swój status wzorca
dla seryjnych samochodów sportowych. Ona przesuwa granice –
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na przykład, przełamując barierę trzech sekund w kategorii sprintu

dla nas sezonu sportów motorowych. Informujemy o planach i ofercie

od 0 do 100 km/h. Dzięki swej nieposkromionej mocy, sięgającej 580 KM,

Porsche Travel Club, Porsche Sport Driving School oraz Porsche Driving

flagowy model z rodziny Porsche 911 osiąga prędkość 100 km/h w zaledwie

Experience. Mnie zaś pozostaje już tylko życzyć Ci pełnego wrażeń

2,9 s. Z jednej strony fascynuje nowatorstwem technicznym, z drugiej –

rozpoczęcia nowego roku i fascynującej lektury.

zachwyca całkowitym opanowaniem, z jakim dostarcza tak wielkich osiągów.
Spokój mający swe źródło w sile – oto doznanie, jakie odczuwa się także
w Porsche Panamera Turbo Executive. Na przykład podczas przejażdżki
ulicami Szanghaju, w naprawdę zwariowanym ruchu wielkomiejskim.
To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie samochodowe zarówno dla
kierowcy, jak i dla pasażerów.
Marcus Eckermann
W najnowszym wydaniu „Porsche News” czeka Cię ta i wiele innych

Dyrektor Zarządzający

historii. Zamieszczamy przegląd wydarzeń minionego, wyjątkowo udanego

Porsche Central and Eastern Europe s.r.o.

Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7; w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4;
w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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>> Nowe Porsche 718 Boxster <<

Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7;
w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4; w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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Zaczynać można od zera.
Albo od autentycznej legendy.
Ciasne i kręte górskie drogi wyścigu Targa Florio, szerokie betonowe
pasy 12 Hours of Sebring i oczywiście pętla drogowa mekki sportów
motorowych – Le Mans. Oto miejsca, w których Porsche 718 osiągnęło
swój status legendy, aż do połowy lat 60. gromadząc ogromną liczbę
zwycięstw. Kluczem do tych sukcesów był czterocylindrowy silnik bokser,
konsekwentnie stosowana lekka konstrukcja oraz niespotykana wcześniej
zwinność w zakrętach. Dzisiaj w historii tej legendy piszemy nowy
rozdział. Tu i teraz. Na drogach – nie na torach wyścigowych.
Modelem Porsche 718 Boxster.
Zbudowaliśmy go w samym sercu sportu, jako roadstera zasilanego
położonym centralnie silnikiem. Roadstera, który łączy sportowego
ducha legendarnego Porsche 718 z samochodem sportowym przyszłości
i przenosi go na drogi dzisiejszego świata. Efektem tego połączenia
są nowe, jeszcze bardziej sportowe nastawy podwozia, wyższe osiągi,
jeszcze większy komfort i doskonalsze systemy wspomagające. A do tego
oczywiście nawet 350 doładowanych turbosprężarką koni mechanicznych
(257 kW) – pomimo wyraźnego obniżenia zużycia paliwa. Jego styl to
precyzja form, pozbawiona wszelkich kaprysów. Niepohamowana pewność
siebie. Niska, szeroka, opływowa sylwetka. Nowe Porsche 718 Boxster
dumnie otwiera bramy nowej epoki modelu Boxster – samochodu
o zdecydowanych, sportowych liniach i mocno określonym zarysie.
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Główne cechy nowych modeli Porsche 718 Boxster.

Moc i wydajność: zwiększone

Koncepcja oświetlenia: wizjonerska

Dynamika jazdy: nadzwyczajna

Nowe silniki bokser z turbodoładowaniem

Wbudowane w biksenonowe reflektory

Sportowe nastawy podwozia

– po to, by zyskać więcej mocy, znacznie

światła dzienne w technologii LED.

i bezpośredni układ kierowniczy

wyższy moment obrotowy, wysoki limit

Przeprojektowane tylne lampy

zapewniają doskonałe osiągi

prędkości obrotowej i niższe zużycie

z czteropunktowymi światłami

w zakrętach. Nowe sportowe

paliwa. W modelu Porsche 718 Boxster S

hamowania. I kolejna nowość:

zawieszenie z systemem PASM

zastosowano zmienną geometrię łopatek

opcjonalne reflektory w technologii LED

jest obniżone o 20 mm.

turbiny (VTG).

z czteropunktowymi światłami dziennymi.

Bezpieczeństwo: podwyższone

Sport: zawsze w gotowości

Łączność: globalna

Z Systemem Asystenta Zmiany Pasa

Wielofunkcyjna kierownica sportowa

Nowatorskie centrum informacji

i kolejnym ulepszeniem układu hamul-

GT z przełącznikiem trybów jazdy

i rozrywki z bezprzewodowym

cowego – dla większej przyjemności

i przyciskiem SPORT Response.

dostępem do internetu, nawigacją
online, interfejsem Apple ® CarPlay

jazdy i dodatkowego bezpieczeństwa.

i aplikacjami Porsche Connect.

Design: bardziej wyrazisty

Relaks: dzień po dniu

Dźwięk: typowe Porsche

Czysty, zadziorny, precyzyjny –

Amortyzatory adaptacyjne dla

Nowe silniki dostarczają charaktery-

w środku i na zewnątrz. Styl uderza

większego komfortu jazdy na co dzień.

styczne, potężne brzmienie, znane

i intryguje; tył nadwozia z nowymi

A także wiele pomysłowych schowków,

z bokserów Porsche. Dzięki nowemu,

akcentami wizualnymi wydaje się

dużo miejsca na nogi i dwa obszerne

sportowemu układowi wydechowemu

jeszcze szerszy. Zaprojektowany na

bagażniki mieszczące dużo bagażu bez

dźwięk jest jeszcze intensywniejszy.

nowo kokpit oferuje bogate wyposażenie.

względu na to, czy dach jest otwarty,

Gama kolorów została poszerzona.

czy zamknięty.

Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7;
w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4; w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7; w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4;
w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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Miejsce pośrodku nie musi oznaczać
kompromisu.
Teraz już wiesz, dlaczego nowe modele

za plecami. Efekt numer dwa: nadzwyczajna

Porsche 718 Boxster są tak niezwykłe:

łatwość pokonywania zakrętów, ponieważ

to zasługa ich osiągów, jakości prowadzenia

środek ciężkości leży nisko i blisko środka

i stylu. Dodatkowo dwa bagażniki zapewniają

geometrycznego bryły pojazdu. Charakter

więcej miejsca i większą praktyczność

silnika typu bokser z przeciwbieżnym układem

w codziennym użytkowaniu. Co sprawia,

tłoków sprzyja również tłumieniu drgań,

że jest to możliwe? Układ napędowy

co ma pozytywny wpływ na gładkość

z silnikiem zamontowanym centralnie.

jego pracy. Kolejną zaletą z punktu widzenia

Jednostkę umieszczono zaledwie 30 cm

dynamiki jazdy jest przekazanie tej stężonej

za fotelem kierowcy. Efekt numer jeden:

mocy bezpośrednio na tylną oś.

spektakularne brzmienie rozchodzące się tuż
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Sportowa sylwetka wymaga intensywnego treningu.
I dobrych projektantów.

1
3
4

2

1 Tylny spojler

2 Układ wydechowy

3 Akcent stylistyczny

4 Tylne lampy

Spojler otwiera się automatycznie

Robi wrażenie zarówno swoim

Listwa łącząca klosze tylnych

Święcący przykład –

przy prędkości 120 km/h,

wyglądem, jak i dźwiękiem: dwie

lamp podkreśla sportowe

trójwymiarowe wypełnienie

by osłabić opór powietrza.

umieszczone pośrodku końcówki

proporcje samochodu.

i światła hamowania złożone

układu wydechowego

z czterech punktów LED.

w Porsche 718 Boxster S.
Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7; w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4;
w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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7
8
6
5

5 Przednie wloty powietrza

6 Biksenonowe reflektory

7 Lusterka zewnętrzne

8 Boczne wloty powietrza

Ich poziomy układ sprawia,

Efektowny design i wbudowane

Sportowe w każdym szczególe

Doprowadzają optymalną dawkę

że przedni pas wydaje się jeszcze

światła dzienne LED sprawiają,

– ich podstawki w kształcie

świeżego powietrza do nowych,

szerszy.

że tworzą ciekawy akcent wizualny.

litery V akcentują muskularne linie

turbodoładowanych silników, dzięki

nadwozia.

czemu możliwe jest uzyskanie
potężnych przyspieszeń.
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Wielu ludzi poznaje swoje mocne strony
poprzez sport. My wiemy dlaczego.
Intuicyjne prowadzenie, ergonomia podporządkowana osiągom,
purystyczny design. Również wnętrze nowego Porsche 718 Boxster jest
całkowicie nastawione na sportowe osiągi. Silne podkreślenie linii poziomych nadaje nowej tablicy rozdzielczej ekspresyjny wygląd. A wszystko
to bez poświęcania znakomitej ergonomii, z której słynie każde Porsche.
Motorsport w czystej postaci: nowa sportowa kierownica przejęta jest
z Porsche 918 Spyder. Dostępna opcjonalnie sportowa kierownica
GT o mniejszej średnicy jeszcze mocniej podkreśla wyścigowe geny.
Nowy system Porsche Communication Management (PCM) z ekranem
dotykowym zarówno formę, jak i funkcję wzbogaca o kolejny element:
niemal nieskończone możliwości.

Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie
paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7; w cyklu pozamiejskim
5,7-6,4; w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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Tam, skąd pochodzi, jest tego więcej.
Nowo opracowane, czterocylindrowe silniki z turbodoładowaniem, w zwyczajowym
dla Porsche układzie poziomym-przeciwbieżnym (bokser) wykazują troskę nie tylko
o środowisko, ale i podnoszą poziom adrenaliny u kierowcy. Przyspieszenie jest
piorunujące – nawet przy niskich obrotach, silnik spontanicznie reaguje na zmianę
obciążenia, a jego mapy sterujące zostały skonfigurowane tak, by umożliwiać osiąganie
prędkości obrotowych właściwych samochodom sportowym. Wiąże się z tym wysoki
stopień sprężania i płynne oddawanie mocy nawet przy obrotach bliskich maksymalnym.
Kolejną cechą nowych modeli Porsche 718 Boxster jest typowe wibrujące brzmienie,
które zapewnia adekwatne tło dźwiękowe w drodze na nowe szczyty osiągów.
Ich parametry, imponujące już na papierze, robią jeszcze większe wrażenie,
gdy porówna się je z poprzednimi modelami – co obrazuje poniższy wykres.

195
(265)

220
(300)

Moc maks. w kW (KM)

280

380

Maks. moment
obrotowy w Nm

Porsche Boxster (2012 – 2015)

5,5

4,7

262

275

7,9

6,9

0–100 km/h w s ze skrzynią

Prędkość maks. w km/h

Zużycie paliwa w cyklu łączonym

PDK + Launch Control

ze skrzynią PDK

w l/100 km ze skrzynią PDK

Porsche 718 Boxster

Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7; w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4;
w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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232
(315)

257
(350)

Moc maks. w kW (KM)

360

420

Maks. moment
obrotowy w Nm

Porsche Boxster S (2012 – 2015)

4,8

4,2

277

285

8,2

7,3

0–100 km/h w s ze skrzynią

Prędkość maks. w km/h

Zużycie paliwa w cyklu łączonym

PDK + Launch Control

ze skrzynią PDK

w l/100 km ze skrzynią PDK

Porsche 718 Boxster S
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Niektóre historie nigdy się nie kończą.
Epopeja w świecie pełnym krótkich noweli:
Porsche 911 Turbo.
Paryż, Salon Samochodowy 1974 r. W okresie kryzysu naftowego
i wywołanego nim zastoju na rynku motoryzacyjnym Porsche wykazało się
nie lada odwagą. Zaprezentowało… pierwszy na świecie samochód sportowy
wyposażony w turbosprężarkę napędzaną strumieniem gazów wydechowych.
Świat wstrzymał oddech – by później wstrzymywać go jeszcze wiele razy,
wraz z pojawianiem się każdego następnego modelu Porsche 911 Turbo.
Tym razem było tak samo. I nic dziwnego – w końcu nasi inżynierowie
po raz kolejny stworzyli coś szczególnego: pozostali wierni tradycji
Porsche 911 Turbo oraz konsekwentnej linii jego rozwoju, a jednocześnie
opracowali ten model od nowa. Zachowali niepowtarzalny styl będący
gwarancją jego wizerunku, ale postarali się, by w detalach wszystko było
jeszcze bardziej precyzyjne, mocniejsze i agresywniejsze. By z pozoru
niemożliwe do poprawienia osiągi Porsche 911 Turbo wspięły się na jeszcze
wyższy poziom, a wraz z całkowicie nowym systemem Connect Plus
Porsche 911 Turbo wytycza także nowe szlaki wiodące w świat cyfrowy.
Samochód sportowy. A raczej – dla nas – wzorcowy samochód sportowy.
Idealny wyraz tego, czym jest nasza marka i filozofia naszej działalności.
Zapierające dech w piersiach osiągi połączone z inteligentną wydajnością.
A do tego dostępne w czterech odmianach. Cabriolet albo Coupé, Turbo
albo Turbo S.
Wczoraj, dzisiaj i jutro: Porsche 911 Turbo to samochód, którego
wygląd odbiera nam mowę. Samochód, który przyspiesza puls do tempa
wyścigowego. Bez żadnych sztuczek, bez przepychania się i próżnych
przechwałek.

Modele Porsche 911 Turbo*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa
w l/100 km: w cyklu miejskim 11,8-12,1, w cyklu pozamiejskim 7,5-7,6;
w cyklu łączonym 9,1-9,3; emisja CO2: 212-216 g/km.
16
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Co sprawia, że jego styl jest wyjątkowy: tchnienie wieczności.
Styl.
Podążanie, gonienie za aktualnymi trendami – to nie dla nas. My wolimy je

wygląd podkreśla możliwości dynamiczne samochodu. Wszystkie modele

kształtować. Zdobywamy nie tylko ludzkie umysły, ale i serca. To, co zwy-

są standardowo wyposażone w reflektory w technologii LED ze światłami

czajne, zamieniamy w nadzwyczajne, a to, co chwilowe – w nieprzemijające.

dziennymi w postaci czterech punktów LED w każdej lampie.

Właśnie tak działamy w Porsche. Nie zmieniamy zasadniczego przepisu,

Klamki w drzwiach są teraz jeszcze płynniej wkomponowane w bryłę

lecz udoskonalamy składniki. W Porsche 911 Turbo widać to w całkowicie

nadwozia, a kute felgi zwracają uwagę jeszcze ciekawszymi detalami.

nowych reflektorach i czarnym żebrowaniu wlotów powietrza. Ekspresyjny

Z tyłu samochodu Twój wzrok przyciągnie pokrywa silnika z grillem

Grill na pokrywie
silnika z podłużnym
żebrowaniem

Tylny spojler regulowany w różnych
pozycjach (w tym jako element systemu
Porsche Active Aerodynamics – PAA)

Trójwymiarowe tylne lampy
w technologii LED

Wloty powietrza
ze zintegrowanymi odblaskami
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Podwójne końcówki
układu wydechowego
ze stali nierdzewnej

20-calowe felgi
911 Turbo S

o podłużnym żebrowaniu. A także trójwymiarowe tylne lampy, odblaski

Modele Porsche 911 Turbo: Porsche rasowe i pełnokrwiste. To nasze

zintegrowane z wlotami powietrza i oryginalnie zaprojektowane podwójne

podejście. Nasz kierunek stylistyczny. Odzwierciedlenie naszej prawdziwej

końcówki układu wydechowego. Każdy nowy szczegół składa się na ogólny

natury – sportowej, niepowtarzalnej, takiej, w której wyczuwa się powiew

efekt. Kształty i linie nowego Porsche 911 Turbo są wyjątkowo precy-

wieczności.

zyjne, wyraziste i wyrafinowane. Nawet w wersji Cabriolet, wyposażonej
w lekki, lecz bardzo odporny dach z tkaniny z wbudowanymi elementami
usztywniającymi wykonanymi z magnezu.

Skrętna oś tylna
Reflektory w technologii LED
ze światłami dziennymi w postaci
czterech punktów LED

20-calowe felgi
991 Turbo

Zintegrowane klamki
Przedni spojler regulowany w różnych
pozycjach (w tym jako element systemu
Porsche Active Aerodynamics – PAA)
Modele Porsche 911 Turbo*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 11,8-12,1, w cyklu pozamiejskim 7,5-7,6;
w cyklu łączonym 9,1-9,3; emisja CO2: 212-216 g/km.
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>> Nowe Porsche 911 Turbo <<
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Siła liczb. Wrażenie gwarantowane.

+ 15 kW (20 KM)
Kolejny krok do przodu. Zarówno Porsche 911 Turbo,
jak i Porsche 911 Turbo S osiągają moc wyższą

+ 50 Nm

Overboost. W trybie SPORT Response

o 15 kW (20 KM) niż ich poprzednicy. Silnik modeli

maksymalne ciśnienie doładowania zostaje

Porsche 911 Turbo dostarcza imponującej mocy 397 kW

zwiększone, w efekcie czego moment obrotowy

(540 KM). W modelach S wynosi ona 427 kW (581 KM).

silnika tymczasowo wzrasta nawet o 50 Nm –
do poziomu 710 Nm w modelu Porsche 911 Turbo
i do 750 Nm w Porsche 911 Turbo S.

40 mm
2,9 sekundy

Granice znowu przesunięte. Porsche 911 Turbo S
z Launch Control przyspiesza od 0 do 100 km/h
w niesamowitym czasie 2,9 s, a w ciągu
kolejnych 7 s przekracza prędkość 200 km/h.
Porsche 911 Turbo trzyma się tuż za nim:

Z myślą o praktyczności: system
podnoszenia podwozia, dostępny opcjonalnie
we wszystkich modelach Porsche 911 Turbo,
zwiększa prześwit z przodu o ok. 40 mm
i utrzymuje go do prędkości ok. 35 km/h.

330 km/h

sprint do 100 km/h kończy w ciągu 3 s,

Szczyt absolutny. Nadzwyczajna siła

a prędkość 200 km/h osiąga w 10,4 s.

napędzająca Porsche 911 Turbo S
nie zna granic. Ten samochód osiąga
prędkość maksymalną 330 km/h.
Prędkość maksymalna modelu
Porsche 911 Turbo to równie
spektakularne 320 km/h.

Modele Porsche 911 Turbo*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 11,8-12,1; w cyklu pozamiejskim 7,5-7,6;
w cyklu łączonym 9,1-9,3; emisja CO2: 212-216 g/km.
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>> Nowe Porsche 911 Turbo <<

Efekt katapulty.
Błyskawiczna dawka euforii.
Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy.
Gwarancja intensywnych emocji i adrenalina za naciśnięciem guzika:
pakiet Sport Chrono. Zapewnia jeszcze bardziej sportową regulację
podwozia, silnika i skrzyni biegów, katapultując Cię na nowy pułap
osiągów. Nowością jest przejęty z Porsche 918 Spyder, umieszczony
na kierownicy przełącznik trybów jazdy, który dostarcza wrażeń niczym
z kokpitu samochodu wyścigowego. Nie zdejmując rąk z kierownicy,
możesz wybierać spośród czterech trybów: Normal, SPORT, SPORT PLUS
i Individual. Kiedy włączony jest tryb SPORT, na przykład przy pełnym
przyspieszeniu, maksymalny moment obrotowy silnika wzrasta
tymczasowo nawet o 50 Nm – do poziomu 710 Nm w modelach
Porsche 911 Turbo i 750 Nm w Porsche 911 Turbo S.
Po włączeniu trybu SPORT PLUS silnik jeszcze ostrzej reaguje na ruchy
pedału gazu, a skrzynia biegów Porsche Doppelkupplung (PDK) zapewnia
wyjątkowo szybkie zmiany przełożeń i optymalny dobór punktów zmian.
Efekt: kierowca ma do dyspozycji największe dostępne przyspieszenie.
System Launch Control gwarantuje maksymalnie sprawne przyspieszenie
z miejsca.
Nowość dostępna po raz pierwszy w modelach Porsche 911 Turbo:
funkcja SPORT Response. Wciśnięcie guzika pośrodku przełącznika
trybów jazdy przygotowuje silnik i skrzynię biegów do najszybszego
możliwego dostarczenia mocy. Efektem jest maksymalna reakcja
przepustnicy na dodanie gazu przez około 20 s – na przykład podczas
wyprzedzania.

Modele Porsche 911 Turbo*: w zależności od wariantu i wersji zużycie
paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 11,8-12,1; w cyklu pozamiejskim
7,5-7,6; w cyklu łączonym 9,1-9,3; emisja CO2: 212-216 g/km.
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Porsche 911 Turbo nie musi nikogo naśladować.
Podąża jedynie własną ścieżką.
System Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).
Należący do standardowego wyposażenia modeli Porsche 911 Turbo S
system PDCC aktywnie redukuje poprzeczne przechyły nadwozia podczas
pokonywania zakrętów. Ponadto do minimum wytłumia poprzeczne
kołysanie samochodu w trakcie jazdy po nierównej nawierzchni.
Korzyści: poprawa dynamiki jazdy i wyższy komfort na drodze –
przy każdej prędkości – jak również większa precyzja kierowania
i stabilna charakterystyka rozkładu mas.

Tylna oś skrętna.
System tylnej osi skrętnej poprawia zarówno osiągi, jak i praktyczność
samochodu w codziennym użytkowaniu. Przy prędkościach do 50 km/h
system skręca tylne koła w kierunku przeciwnym do kół przednich.
Wywołuje to efekt wirtualnego skrócenia rozstawu osi pojazdu. Skraca
się promień skrętu, zmiana kierunku jazdy staje się wyraźnie bardziej
dynamiczna, a parkowanie – odczuwalnie łatwiejsze.
Przy prędkościach powyżej 80 km/h system skręca tylne koła w kierunku
zgodnym z kierunkiem skręcenia kół przednich. Efektem jest wirtualne
wydłużenie rozstawu osi i zwiększona stabilność, na przykład podczas
pokonywania z wysoką prędkością długich zakrętów na autostradzie.
W zakresie prędkości od 50 do 80 km/h kierunek skrętu kół tylnej osi jest
zmienny, w zależności od warunków jazdy.
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Modele Porsche 911 Turbo*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 11,8-12,1; w cyklu pozamiejskim 7,5-7,6;
w cyklu łączonym 9,1-9,3; emisja CO2: 212-216 g/km.
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>> Nowe Porsche 911 Turbo <<

Wytycza szlak postępu technicznego – system
Porsche Communication Management (PCM) z nawigacją online.
System informacji i rozrywki dla nowego pokolenia: najnowszy Porsche Communication Management (PCM)
z nawigacją online i informacjami o ruchu przekazywanymi w czasie rzeczywistym stanowi Twoje centrum
sterowania funkcjami systemu audio, nawigacji i łączności. Ekran systemu PCM z wysokiej jakości szkła jest
doskonale wpasowany w zabudowę konsoli środkowej.

Sterowanie – wygodniejsze i wszechstronniejsze
niż kiedykolwiek przedtem:
–– Nowy 7-calowy ekran wielodotykowy z wbudowa-

Muzyka – większa różnorodność, jeszcze lepsza
jakość dźwięku:
–– Wbudowany odtwarzacz płyt CD/DVD.

nym czujnikiem zbliżeniowym wyświetla odpowied-

–– Jukebox z własnym dyskiem twardym.

nie menu tylko wtedy, gdy tego chcesz.

–– Dwa czytniki kart SD do Twoich plików audio.

–– Kontrola głosowa w standardzie.
–– Sterowanie przy użyciu pokrętła/przycisków.

–– System nagłośnienia BOSE® Surround Sound
o łącznej mocy 555 W.
–– Opcjonalny system nagłośnienia Burmester ®

Nawigacja – łatwiejsza i szybsza droga do celu:
–– Informacje o ruchu przekazywane w czasie
rzeczywistym.
–– Google ® Street View i Google ® Earth.
–– Możliwość dowolnego obracania widoku mapy
za pomocą ekranu dotykowego.
–– Skalę wyświetlanej mapy można zmieniać poprzez
odpowiednie gesty dotykowe lub za pomocą

High-End Surround Sound o łącznej mocy 821 W.
–– Port iPhone ®/iPod ® na konsoli środkowej.
–– Uniwersalny port audio i wejście AUX
w schowku przednim.
–– Wygodne zarządzanie zawartością urządzenia iPod ®
lub pendrive’a USB za pomocą PCM, przełączników
na opcjonalnej kierownicy wielofunkcyjnej
lub kontroli głosowej.

pokrętła/przycisku.

Łączność – wszystko w sieci – tak, jak przywykłeś:
–– Dzięki interfejsowi Apple ® CarPlay możesz podczas
jazdy korzystać z wybranych aplikacji iPhone’a®.
–– Bezprzewodowy dostęp do internetu.
–– System Porsche Car Connect.
–– Aplikacja Porsche Connect.
–– Parowanie Twojego telefonu komórkowego przez
Bluetooth ®.
–– Miejsce na smartfona na konsoli środkowej.
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Usługi przekazywania informacji o ruchu w czasie rzeczywistym,
Google ® Street View i Google ® Earth są oferowane bezpłatnie przez
minimum 12 miesięcy. Po upływie tego okresu korzystanie z nich
można przedłużyć odpłatnie na stronie www.porsche.com/connect.
Do korzystania z tych usług niezbędna jest oddzielna, ważna i płatna
subskrypcja u dostawcy łączności telefonicznej. Informacje na temat
dostępności usług Connect Plus w kraju, w którym zamierzasz z nich
korzystać, otrzymasz w swoim Porsche Centrum.
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>> Nie z tego świata <<

31° 14' N
121° 28' E
To miasto zdumiewa. Przyspiesza puls. A nade wszystko
zdecydowanie zwraca się ku przyszłości. Dzielnica Pudong
na wschodnim brzegu rzeki Huangpu to futurystyczny ośrodek
biznesu i finansowe centrum Szanghaju. Na przeciwległym
brzegu leży stare miasto. Ta pulsująca, szybko zmieniająca się
megametropolia łączy tradycję z nowoczesnością.
Jest miastem kontrastów i jako taka znakomicie pasuje
do Porsche Panamera Turbo Executive – samochodu sportowego,
który jednocześnie potrafi pełnić rolę limuzyny z szoferem.
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632 m

6341 km²

189 km

wysokość

obszar

długość obwodnicy

Shanghai Tower

zabudowy miejskiej

Szanghaju

Foto: Google Inc.

Pełna inspiracji wyprawa dla kierowcy i pasażera.
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>> Nie z tego świata <<

Porsche Panamera Turbo
Executive buszuje wokół
Oriental Pearl Tower.

Porsche Panamera Turbo Executive*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 15,1; w cyklu pozamiejskim 7,9;
w cyklu łączonym 10,5; emisja CO2: 245 g/km.
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NIE Z TEGO
ŚWIATA
Szanghaj nocą jest chyba najbardziej ekscytującym z wielkich
miast Azji. Wybierzmy się na bajkową wyprawę do serca tej
niezwykłej metropolii.
Przedruk z magazynu „Porsche Christophorus”,
numer 373.
Nocą Szanghaj staje się miastem magicznym. Łagodna bryza
od morza rozprasza nużący skwar dnia. Cichnie kakofonia
klaksonów, ulice po godzinach szczytu pustoszeją. Aleje
Dzielnicy Francuskiej nabierają bajkowej atmosfery. Rozpoczyna
się niezwykły, wieczorny spektakl: ciągnące się po horyzont
strugi błękitnego blasku wzdłuż głównych arterii. Bund – pas
miejskiego wybrzeża – jarzy się tysiącami świateł najwyższych
azjatyckich wieżowców, przeglądających się w spokojnej
wodzie. Pulsujące światła docierają zresztą niemal wszędzie.
To zasługa wszechobecnych neonów, które reklamują
wszystko, od restauracji i barów karaoke po salony masażu –
i mienią się w każdym wyobrażalnym kolorze.
Nasza wyprawa zaczyna się w dzielnicy Pudong, położonej
na wschodnim brzegu Huangpu. Jest siódma wieczorem;
słońce przed chwilą zaszło. Jesteśmy na ekspresowej arterii
wiodącej na północ, w stronę Lujiazui – biznesowo-finansowego
centrum miasta. Nasz kierowca Wang dobrze wie, które ulice
wybierać w godzinie szczytu, a których unikać. Chroniczny
korek w śródmieściu Szanghaju komentuje najprostszym
spostrzeżeniem: „Za dużo samochodów!”.

>>
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>> Nie z tego świata <<

Krótki postój przed oświetlonym
gmachem w pobliżu słynnego
Yuyuan Garden.

Porsche Panamera Turbo Executive*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 15,1; w cyklu pozamiejskim 7,9;
w cyklu łączonym 10,5; emisja CO2: 245 g/km.
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>>
Jednak ruch, choć powolny, płynie naprzód.
Za sprawą dźwiękoszczelnych i atermicznych szyb
w Porsche Panamera Turbo Executive, które izolują
podróżujących od zgiełku miasta, pojazdy suną niezwykle
cicho. Jedną z korzyści, jakie daje przedłużony o 15 cm
rozstaw osi, jest dodatkowe miejsce na nogi dla pasażerów
tylnych siedzeń. Wydaje się wręcz, że przestrzeni jest tu nawet
więcej niż tej, która dzieli inne auta na ulicy. Korek staje się
coraz gęstszy, ale wreszcie docieramy do Lujiazui. To tutaj
wznosi się słynna, futurystyczna Oriental Pearl Tower (468 m)
z kulami ozdobionymi fioletowymi opaskami. Tuż za nią stoi
Jin Mao Tower (421 m), a dalej – 492-metrowa wieża Shanghai
World Financial Centre, której prostokątny otwór pod szczytem
zyskał potoczne miano otwieracza do butelek, oraz ukończona
niedawno Shanghai Tower – najwyższy budynek w Chinach
i trzeci pod względem wysokości na świecie (632 m).

Studium kontrastów –
powyżej: Pudong

Wang wskazuje na Shanghai World Financial Centre.

poniżej stare miasto

„Właśnie tam odbyła się światowa premiera Porsche Panamera
w 2009 r. Na 94. piętrze!”, mówi. „Samochód dostarczono
tam, wstawiając go pionowo do windy”. Szanghaj był wymarzonym miejscem dla prezentacji tego modelu. Gdy dwa lata temu
Porsche przedstawiało drugą generację Porsche Panamera,

Wang postanawia zrobić objazd: jedziemy jeszcze kawałek

również wybrało to miasto. Około trzydzieści lat temu, kiedy

na północ, by przedostać się przez rzekę mniej zatłoczonym

zaczynał się proces otwierania Chin na świat, w okolicy wznosiło

tunelem Xinjian Lu. Kiedy znajdujemy się wreszcie na drugim

się zaledwie kilka bloków mieszkalnych otoczonych bezkresnymi

brzegu, otacza nas mniej spektakularna, bardziej anonimowa

polami ryżu. Dzisiaj panorama tej dzielnicy stanowi jeden

część miasta. Wielkie bloki, małe sklepy – niewiele tu miłych

z najefektowniejszych motywów fotograficznych na świecie,

dla oka atrakcji.

a Chiny otrzymały status drugiej co do wielkości gospodarki
na świecie. Większość koncernów międzynarodowych właśnie

W 2012 r. Chiny osiągnęły kolejny etap rozwoju: po raz

w Lujiazui ma swoje biura. Wielu cudzoziemców przebywających

pierwszy w historii kraju liczba mieszkańców miast przekroczy-

na stałe mieszka w Szanghaju po tej stronie rzeki, by mieć

ła liczbę ludności zamieszkującej wieś. Jesteśmy świadkami

bliżej do lotniska i do obcojęzycznych szkół. Jednak my, wraz

największego procesu urbanizacyjnego w dziejach Ziemi.

z większością pojazdów, kierujemy się teraz na przeciwległy

Ludzie przenoszą się z prowincji do miast w poszukiwaniu pracy.

brzeg, w stronę starego miasta.

Rząd reguluje ten przepływ, dlatego slumsy, takie jak w Afryce
lub Ameryce Łacińskiej, tutaj należą do rzadkości. Powszechne

Kiedy zbliżamy się do tunelu Yan’An Dong Lu, okazuje się,

są za to bezkresne betonowe blokowiska, złożone z domów

że szybciej byłoby iść pieszo, niż jechać w takim tempie.

liczących po dwadzieścia, trzydzieści i czterdzieści pięter.
>>
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Zielone światło dla

>>

Porsche Panamera –
rzadki widok w tej

Wiele chińskich miast zatraciło swój charakter i dziś trudno

zatłoczonej metropolii.

je od siebie odróżnić. Szanghaj miał pod tym względem
szczęście i zachował stosunkowo wiele dawnych zabudowań. W ostatnich latach ludność miasta podwoiła się,
osiągając poziom około 23 mln mieszkańców.
Czterdziestotrzyletni Wang jest jednym z nowych mieszkańców miasta. Urodził się w prowincji Jiangsu na północ
od Szanghaju, gdzie jego rodzina mieszka do dzisiaj. „Tutaj
zarabiam o wiele więcej, niż byłbym w stanie zarobić na wsi”
– mówi nasz kierowca, który część swoich zarobków oszczędza, by móc kupić mieszkanie w rodzinnej miejscowości.
Przejeżdżamy przez Suzhou Creek, dopływ Huangpu.
To tutaj zaczyna się Bund – pas biegnący wzdłuż nabrzeżnej
promenady, dawniej zajmowany przez koncesjonowane
międzynarodowe firmy, kontrolowane przez zachodni świat.
To stąd do ojczystych krajów wyruszały statki pływające
pod banderami: brytyjską, francuską, rosyjską, niemiecką
i japońską. Na dachu Peace Hotel, najstarszego hotelu
Szanghaju, i na tarasie klubu nocnego Bar Rouge chińscy
i zagraniczni nuworysze podziwiają efektowną panoramę
drugiego brzegu rzeki. Gdy co wieczór oglądają trwający
do godziny jedenastej świetlny pokaz na fasadach drapaczy
chmur, w ich oczach jednocześnie przegląda się przeszłość
i przyszłość.
My jednak chcemy jechać dalej – do Dzielnicy Francuskiej,
najpiękniejszej części Szanghaju. Wang unika wąskich
uliczek starego miasta, które rozciąga się tuż za pasem
Bundu. Gdy Porsche Panamera majestatycznie toczy się
w kierunku miejsca przeznaczenia, dźwięk jego silnika V8
dyskretnie przypomina o drzemiącej pod maską mocy
382 kW (520 KM). Nasze myśli na chwilę wędrują daleko
stąd – na jakąś daleką, pustą drogę, gdzie zamienilibyśmy
się z Wangiem miejscami...

Porsche Panamera Turbo Executive*: w zależności od wariantu i wersji zużycie
paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 15,1; w cyklu pozamiejskim 7,9; w cyklu
łączonym 10,5; emisja CO2: 245 g/km.
.
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Wracamy do rzeczywistości. Z okrągłych bambusowych

Szanghaj

garnków unoszą się kłęby pary. W środku ułożone są baozi –
rodzaj bułek robionych na parze. Obok w wokach skwierczą
makarony z wszelkimi dodatkami; sprzedawcy obierają
duriany. Przez gąszcz straganów przeciskają się cykliści
na rowerach z napędem elektrycznym. Tak musiał wyglądać
Szanghaj 30 lat temu. Zabudowa jest ciasna, domy prawie

Co robić w Szanghaju?

Czego nie możesz pominąć

opierają się o siebie. Życie niemal całkowicie toczy się

Szybkość

na zewnątrz.

Goście mogą włączyć się w rozpędzony rytm tego
Już w 2010 r. na ulicach Szanghaju było 3,1 mln

megamiasta prosto z szanghajskiego

pojazdów. Liczba ta stale i szybko rośnie, i to w całym

międzynarodowego portu lotniczego. Pociągi typu maglev

kraju – kraju, w którym własny samochód nadal uchodzi

(lewitacja magnetyczna) mkną do miasta w niecałe 8 min.

za symbol określonego statusu. Najbardziej cenione

Co zobaczyć

są auta niemieckie. Obecnie władze miasta ograniczają
liczbę nowo rejestrowanych pojazdów. Chętni muszą
wziąć udział w loterii, a za przywilej posiadania tablic

Przejdź się nabrzeżem Bund – efektownym bulwarem
wzdłuż rzeki Huangpu, mierzącym 2,6 km długości.

rejestracyjnych zapłacić 80 tys. juanów (równowartość

To doskonałe miejsce do podziwiania zdumiewających

ok. 12 tys. euro). Wang opowiada nam o swoim kuzynie,

dzieł nowoczesnej architektury po drugiej stronie

który czekał na rejestrację pięć miesięcy. A miejscowe

rzeki, w dzielnicy Pudong. Dawne francuskie koncesje

numery mają duże znaczenie – prawo poruszania się

eksterytorialne, a dzisiaj dzielnice Luwan i Xuhui,

głównymi arteriami miasta w godzinach szczytu mają

urzekają obcokrajowców staroeuropejskim wdziękiem

tylko posiadacze tablic z samego Szanghaju.

i… wabią dziesiątkami małych piekarni.

Około ósmej wieczorem ruch nareszcie słabnie. Z Bundu

Duchowość

skręcamy w prawo i jedziemy na zachód. W połowie drogi

Buddyjska świątynia Longhua (znajdująca się w dzielni-

do celu robimy postój w Xintiandi, rekultywowanej dzielnicy,

cy o tej samej nazwie) jest doskonałym miejscem

w której tradycyjne domy shikumen w charakterystycznym

na rozmyślania i chwilowe wyciszenie od zgiełku i tłoku

dla Szanghaju stylu przeobrażono w nowoczesne restau-

śródmieścia Szanghaju (www.meet-in-shanghai.net).

racje. Kupujemy kanapki w barze sieci specjalizującej się
w żywności organicznej, nastawionej na obsługę lokalnej
nowej klasy średniej. Nasza podróż kończy się w Dzielnicy

Huangpu
Suzhou

Francuskiej. W tej części metropolii wciąż wyczuwa się

Bund

wpływy dziewiętnastowiecznej cywilizacji francuskiej –
przejawiają się one w architekturze budynków i klimacie alei

Shanghai
Tower

wysadzanych sykomorami, tworzących zielone sklepienie
ponad setkami wąskich uliczek. Tutaj, w starych zaułkach
wielkiego miasta, znaleźć można spokój i ciszę – jeśli nie
liczyć wszechobecnego brzęczenia cykad.

Oriental Pearl
Tower

Fuxing Lu

Pudong
1 km
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>> Porsche Driver’s Selection <<

NOWOŚĆ. Rower Porsche RX
WAP 061 024 0G [S]
WAP 061 025 0G [M]
WAP 061 026 0G [L]

Osiągi w każdym terenie – rower Porsche RX
Kiedy ostatni raz czułeś szuter pod

Porsche RX sztuka konstruktorów

oponami? Pamiętasz podjazd,

Porsche sięga daleko poza utarte

na którym wytężyłeś siły

szlaki – na trasy treningowe dla

do absolutnych granic? Sądzisz,

entuzjastów dwóch kółek, zarówno

że to był kres Twoich możliwości?

utwardzone, jak i terenowe.

Przygotuj się na pokonanie

Rama najwyższej klasy z włókna

własnych ograniczeń. Osiągi

węglowego, inspirowana sylwetką

Porsche można odnaleźć

Porsche 911, i opony terenowe

nie tylko na autostradzie –

[Schwalbe Rocket Ron]

także za każdym przyciśnięciem

na 27,5-calowych kołach

pedałów. Tu liczy się napęd,

Crankbrothers, hamulce

którym są Twoje mięśnie. Wraz

hydrauliczne Magura [MT Race]

z nowym, utrzymanym w stylu

i jeden cel: pełna eksploracja

sportu motorowego rowerem

każdego terenu.
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Koszty połączenia zależne
od warunków posiadanej
umowy z operatorem
telefonicznym.

NOWOŚĆ. Rower Porsche RS
WAP 061 014 0G [S]
WAP 061 015 0G [M]
WAP 061 016 0G [L]

Inspiracja: duch walki – rower Porsche RS
Rama: hołd złożony sylwetce

Lekkie elementy wysokiej klasy

Wyprawa w teren czy sprint przez

kultowego samochodu sportowego

z włókna węglowego [rama, widelec,

miasto? O tym zadecydujesz sam,

Porsche 911. Układ przeniesie-

kierownica i sztyca siodła] zapewnia-

odkrywając nowe rowery Porsche

nia napędu: 22 przełożenia dla

ją zarówno stabilność, jak i zwinność.

i wiele innych produktów z Porsche

maksymalnych przyspieszeń

Hamulce Magura MT Race Brake

Driver’s Selection dostępnych

[Shimano XTR]. Osiągi: nieznające

są gwarancją bezpieczeństwa

w Twoim Porsche Centrum. Aby

granic. Rower Porsche RS to czyste

na każdym zakręcie. Bardzo

zapoznać się z kompletną ofertą,

geny Porsche na dwóch kołach.

niski szum toczenia i znakomite

wejdź na stronę naszego sklepu

Elegancki, utrzymany w czerni wzór

przyspieszenia są efektem użycia

internetowego pod adresem:

kolorystyczny z detalami w kolorze

29-calowych kół [Crankbrothers

www.porsche.com/selection.

Lava Orange – inspirowany

Cobalt 2] z cichobieżnymi oponami

nadwoziem Porsche 911 GT3 RS.

– to rozwiązanie idealne na krótkie

Odwiedź nas – czekamy!

odcinki miejskie i dłuższe wycieczki.
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>> Porsche Tequipment <<

Personalizacja modeli Porsche 911 z drugiej ręki.
Indywidualne rozwiązania Porsche Tequipment dla samochodów używanych.

Dla uczczenia 20. rocznicy Porsche Tequipment nasi specjaliści

z drugiej ręki. Model ten, pierwotnie posiadający w zasadzie jedynie

od rozwiązań dla samochodów używanych zademonstrują swoje

standardowe wyposażenie, zostanie przeobrażony w fascynujący

możliwości na przykładzie Porsche 911 Carrera S Coupé (2011)

wizualnie i technicznie samochód sportowy na najwyższym poziomie.

Porsche 911 Carrera S*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 10,1-12,2; w cyklu pozamiejskim 6,4-6,6;
w cyklu łączonym 7,7-8,7; emisja CO2: 174-199 g/km.
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Po pierwsze, w ramach personalizacji zmieni się wnętrze pojazdu.

Co z tego wynika? Przede wszystkim

Miejsce standardowych foteli zajmą kubełkowe siedzenia Sports na

fakt, że możliwości dalszej personali-

ramach z włókna węglowego. Z tego samego materiału wykonane będą

zacji Porsche nie kończą się z chwilą

ozdobne wstawki na tablicy rozdzielczej i konsoli środkowej. Klimat

kupna nowego samochodu. Mówiąc

sportów motorowych zaakcentują elementy z Alcantary ® oraz kierownica

ściślej, każde Porsche Centrum jest

Sport Design i dźwignia skrzyni biegów PDK.

w stanie wykonać taką usługę

Bezpośrednia
droga do wszystkich
produktów Tequipment:
zeskanuj kod QR.

i na życzenie zapewnić jeszcze większą
radość z posiadania używanego
Porsche poprzez wzbogacenie go
o rozwiązania, którym Porsche
Tequipment zawdzięcza swoją renomę.
W ramach modernizacji nadwozie Porsche 911 Carrera S (typ 991)
otrzyma „Aerokit Cup” – pakiet obejmujący zmodyfikowany przedni pas
wraz ze spojlerem oraz stały tylny spojler z dodatkowymi bocznymi lotkami. Zmiany uzupełnią dalsze detale, takie jak czarne reflektory biksenonowe i tylne lampy z przezroczystymi kloszami. Dwie pary końcówek układu
wydechowego z polerowanej stali nierdzewnej wskazują na to, czego
można nie dostrzec na pierwszy rzut oka, ale z pewnością można usłyszeć
i poczuć: wzrost osiągów dzięki mocy zwiększonej z seryjnych 400 KM
(294 kW) do 430 KM (316 kW).
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>> Świat sportów motorowych <<
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Misja: samochód sportowy przyszłości
Podsumowanie 2015 r. w sportach motorowych:
historyczny sezon wyścigowy.
Dlaczego robimy to, co robimy? Dla tej szczególnej chwili na podium?

Podejście to, przyjęte na samym początku przez Ferdinanda „Ferry’ego”

Oczywiście. Dla tych paru sekund, które pokazują, jak wiele dzieli dobrych

Porsche, nadal stanowi motywację, która napędza nie tylko samochody

od najlepszych? Tak, to też. Dla zasady, która stała się częścią naszej

wyścigowe. Ta sama motywacja napędza naszych ludzi. Inspiruje tych,

tożsamości? Dokładnie tak! Bo przecież nie podążamy ślepo za każdym

którzy stali się dla nas niemal członkami rodziny. W niesamowitym

trendem, a obecny stan rzeczy nigdy nas w pełni nie zadowala.

sezonie sportów motorowych 2015 przeżyliśmy razem wiele wspaniałych

Wszystko, co robimy, czynimy z takim uporem i taką konsekwencją,

przygód. Zakończyliśmy go, zapisując w naszych kronikach siedemnaste

jakie są niezbędne, by pozostać na czele.

zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 24-godzinnego wyścigu Le Mans,
trzy tytuły mistrzowskie w serii United SportsCar Championship oraz
triumf w klasyfikacjach producentów i kierowców Długodystansowych
Mistrzostw Świata Samochodów Sportowych (WEC).
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>> Świat sportów motorowych <<

Wszystkie te historie będą miały wpływ na to, co zrobimy w przyszłości.

własną drogą. Z Porsche 919 Hybrid i z naszym podejściem, które łączy

Każda z nich wnosi swój zakulisowy wkład – większy lub mniejszy – w to,

w sobie wszystko, w co wierzymy od ponad 60 lat. I z siłą naszych idei.

czym jest i będzie Porsche. A ponadto pozostawia wspomnienia, których
z braku miejsca nie da się tutaj opowiedzieć. Wybrać tylko niektóre

Warto także wspomnieć zwycięstwo odniesione na własnym terenie,

osiągnięcia kosztem innych – to byłoby nieuczciwe wobec tych przemil-

na torze Nürburgring… Choć wspominać wypada je wszystkie – duże i małe

czanych, ale z pewnością w 2015 r. postawiliśmy wiele kamieni milowych.

triumfy odniesione w ubiegłym roku. W sumie wygraliśmy sześć z ośmiu

Wielokrotnie czuliśmy, że to, czego dokonujemy, przekracza nasze własne

wyścigów-rund serii WEC FIA, na koniec sezonu zdobywając tytuły mistrza

oczekiwania.

świata w Długodystansowych Mistrzostwach Świata w obu klasyfikacjach:
producentów i kierowców. Wykonaliśmy daleki skok na drodze wiodącej

Jednym z takich dni był 14 czerwca, kiedy Porsche 919 Hybrid z numerem

ku przyszłości. A z drugiej strony to przecież „tylko” kolejne zwycięstwo

startowym 19 zajmowało pierwsze miejsce, gdy wybijała godzina piętnasta

na tym długim szlaku. Bo nasza misja się nie kończy – i pozostajemy jej

– godzina zakończenia 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. W takich

wierni przez cały czas. Przekonamy o tym wszystkich w następnym sezonie:

chwilach udowadnialiśmy samym sobie i jednocześnie demonstrowaliśmy

każdym nowym seryjnym samochodem sportowym. A także wszystkim

naszym konkurentom, że mamy naprawdę mocne powody, by podążać

tym, co myślimy, co zmieniamy i co odkrywamy.
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>> Świat sportów motorowych <<

To samo dotyczy oczywiście naszych samochodów klasy GT. Startujących

nowego udoskonalenia technicznego, jakie w tym okresie wprowadziliśmy.

zarówno w serii WEC FIA, jak i w mistrzostwach United SportsCar

Dążenie do eliminacji każdego zbędnego grama i ucięcia jeszcze jednej

Championship. Ścigamy się z absolutną determinacją, by osiągać

setnej sekundy absolutnie zgadza się z takim typem działania, pod jakim

najlepszy czas. Ta nieustępliwa rywalizacja, którą toczymy już od ponad

się podpisujemy. Nie spoczywamy na laurach i stale kwestionujemy swoje

60 lat, w 2015 r. nareszcie przyniosła nam sukces również w serii

osiągnięcia.

United SportsCar Championship. Wszystkie tytuły mistrzowskie
w klasie GTLM mistrzostw USCC przypadły w udziale właśnie Porsche.

Poza tym jesteśmy dziś dojrzalsi. Jako rodzina, jako producent i jako

Ponadto wygraliśmy w klasyfikacjach producentów, kierowców i zespołów

część czegoś wielkiego. Nie pozwolimy zepchnąć się z kursu, na którym

w klasie GTE-Pro.

trzymamy się konsekwentnie przez tak długi okres naszej historii. Z kursu,
który ponad 60 lat temu wyznaczył „Ferry” Porsche. Który nie polega

Sami widzicie – dużo jest opowiadania. Wiele wydarzeń należałoby przypo-

na zadowalaniu się przelotnymi sukcesami, lecz ma na celu wywarcie

mnieć i zrelacjonować. Nie bylibyśmy Porsche, gdybyśmy nie przeanalizo-

trwałego wpływu na przyszłość.

wali starannie każdej chwili ubiegłego sezonu, każdego startu i każdego
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LITHO

Silnik potrzebuje nie tylko mocy. Wymaga zaangażowania, zrozumienia
i pełnej perspektywy. Wymaga także ludzi, którzy są całkowicie, sercem
i duszą, oddani tworzeniu tego, co może wydawać się zwykłym odlewem
z aluminium. Potrzebuje ludzi, którzy nie tylko dążą do konkretnego celu,
lecz których motywuje prawdziwe poczucie misji.
Pragniemy podziękować naszemu zespołowi, naszym partnerom i naszym
sponsorom za historyczny sezon 2015 w sportach motorowych.
Tymczasem patrzymy już w przyszłość – wybiegamy w kolejny sezon
2016, by napisać następny rozdział o poszukiwaniu samochodu
sportowego przyszłości.
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>> Porsche Travel Club <<
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Porsche Travel Club

Nasz najwspanialszy tor: cały świat.
Przyjemność z Porsche rozpoczyna się od pierwszej chwili – od zajęcia miejsca w samochodzie. Taka jest, już
od 20 lat, pierwsza zasada Porsche Travel Club. Zachwycamy podróżników naszymi samochodami Porsche
na niezwykłych trasach i oferujemy im ekskluzywny, kompletny pakiet, obejmujący najlepsze hotele i starannie
wybrane restauracje. Efektem są niezapomniane wrażenia z podróży, w ramach których łączymy fascynujący
powab samochodu sportowego z zaspokajaniem ciekawości krajoznawczej naszych gości.

Jeden z głównych punktów naszego programu na 2016 r.: Porsche Adventure Tour po Rumunii.
Z gwarancją dreszczu emocji:
wyruszamy na wspaniałą wyprawę samochodową do krainy hrabiego Drakuli.
To fakt, że Rumunia rozpoznawalna jest na świecie dzięki powieści Brama Stokera pt. „Dracula”. Niemniej jednak
kraj ten ma do zaoferowania o wiele więcej niż dawne, przerażające legendy. Jego północną część zajmują góry,
a na południu rozciąga się rozległa dolina Dunaju – rezerwat przyrodniczy zamieszkany przez niezliczone gatunki
ptaków. Życie współczesne skupia się przede wszystkim w miastach, podczas gdy wsie pozostają ostoją
dawnych tradycji. Krótko mówiąc: kraj pełen kontrastów. I doskonały teren na podróż pełną przygód –
szczególnie za kierownicą Porsche Macan.

Główne atrakcje:

Terminy:

–– 5 noclegów, 4 dni jazdy.

18-23.07.2016

–– Uczta kierowcy: krajobrazowy przejazd Transalpiną –

25-30.07.2016

drogą przecinającą masyw górski Parang.
–– Postoje nad jeziorem polodowcowym Bâlea i nad jeziorem
zaporowym Vidraru.
–– Ekscytujące przygody za kierownicą podczas jazdy słynną

Ceny:
4250 euro/os.
w pokoju

na cały świat Szosą Transfogaraską, która w najwyższym

dwuosobowym

punkcie osiąga wysokość 2042 m n.p.m.

4450 euro/os.
w pokoju

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat Porsche Travel Club lub chciałbyś

jednoosobowym

dokonać rezerwacji, skontaktuj się z nami:

Tel. +49 711 911-23360
E-mail: info@porschetravelclub.de
Internet: www.porsche.com/travelclub
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>> Porsche Travel Club <<

Porsche Travel Club

Porsche Tour na trasie Wiedeń – Budapeszt – Praga
Poznaj trzy stolice.
I przyjemność jazdy pomiędzy nimi.
Wiedeń – wytworna metropolia, głęboko zakorzeniona w historii
Świętego Cesarstwa Rzymskiego, pełna cesarskiego splendoru
i blasku nowoczesności. Budapeszt – Królowa Dunaju, ujmuje
zwiedzających przede wszystkim dwiema zupełnie różnymi częściami
miasta, którymi są Buda i Peszt. A na koniec Praga, „Złote Miasto”
o panoramie zdominowanej przez liczne wieże. Trzy miasta o przebogatej historii, setkach atrakcji i niezwykłym, specyficznym wdzięku.
Każde z nich zapewnia wspaniałe, niezapomniane przeżycia. Tak samo
jak prowadzenie Porsche.

Główne atrakcje:
–– 5 noclegów, 4 dni przygód za kierownicą.
–– Zwiedzanie z przewodnikiem trzech znanych na całym świecie
miast – Wiednia, Budapesztu i Pragi.
–– Wizyta w słynnych piwnicach winnych w Palais Coburg.
–– Trasa wiodąca przez piękne winnice Styrii.

Terminy:

Ceny:

6-11.08.2016

4890 euro/os. w pokoju dwuosobowym

13-18.08.2016

5950 euro/os. w pokoju jednoosobowym

Uwaga: wyjazd w terminie 13-18.08.2016 odbędzie się
w odwrotnym kierunku – rozpocznie się w Pradze 13.08,
a zakończy w Wiedniu 18.08.
Prosimy o kontakt w celu podania bardziej szczegółowych informacji:

Tel. +49 711 911-23360
E-mail: info@porschetravelclub.de
Internet: www.porsche.com/travelclub
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Modele Porsche 911 Turbo*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 11,8-12,1; w cyklu pozamiejskim 7,5-7,6;
w cyklu łączonym 9,1-9,3; emisja CO2: 212-216 g/km.
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>> Porsche Sport Driving School <<

Modele Porsche 911*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu łączonym 7,4-12,7; emisja CO2: 169-296 g/km.
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Kierowcę amatora od wyścigowego profesjonalisty dzieli daleka droga.
My możemy wskazać Ci skrót.
Ostatecznie mamy tylko jeden cel:

do wyboru 15 obiektów rozlokowa-

szkoleniowym przeznaczonym

Porsche Sport Driving School roz-

doprowadzić Cię bezpiecznie tam,

nych w różnych częściach świata.

dla Ciebie jest Master RSR.

poczyna swój sezon szkoleniowy

dokąd zmierzasz. W codziennym

Każdy z nich spełnia te same,

W ramach tego kursu uczysz się,

2016. Nasz kalendarz na 2016 r.

korzystaniu z samochodu –

wysokie standardy. Ale nasze

jak bezpiecznie prowadzić nasze

wraz z przeglądem wszystkich

i oczywiście na torze wyścigowym.

specjalne kursy z pewnością nie

samochody Porsche 911 GT3 Cup.

obiektów szkoleniowych znajdziesz

Dlatego oferujemy Ci wiele

są standardowe. Zaprojektowaliśmy

Aby zapewnić szybkie efekty trenin-

na stronie: www.porsche.com/

sposobności do szlifowania technik

je wyłącznie po to, by móc szkolić

gu, pracujemy w małych grupach,

sportdrivingschool.

bezpiecznej jazdy i rozwijania

w zakresie konkretnych umiejętno-

z indywidualną opieką instruktora

umiejętności za kierownicą.

ści. Weźmy na przykład nasz kurs

nad każdym uczestnikiem.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat

Od podstaw panowania nad samocho-

g-Force Precision. Jego głównym

Oznacza to, że każdy, kto przybywa

Porsche Sport Driving School lub

dem aż po zrobienie własnej licencji

celem jest nauczenie kierowcy,

do Porsche Sport Driving School,

jesteś zainteresowany zrobieniem

kierowcy wyścigowego.

jak bezpiecznie przenosić moc

może na własnej skórze przekonać

rezerwacji, skontaktuj się z nami:

i zdolności dynamiczne samochodu

się, co nas motywuje: świat

Ty sam decydujesz, jak daleko

na drogę – tak, by nie musiały

sportów motorowych.

chcesz dotrzeć. My krok po kroku

interweniować elektroniczne

Tel. +49 711 911-23364
E-mail:

pokazujemy Ci, w jaki sposób tego

systemy wspomagające.

Ścieżki, które wytyczamy,
są zawsze nowe. Co w takim razie
pozostaje bez zmian?
Ty na miejscu kierowcy.

info@porschesportdrivingschool.de

dokonać. Wspólnie pokonujemy
kolejne poziomy szkoleń. W różnych

Jeżeli chcesz z bliska poznać świat

miejscach: obecnie mamy

sportów motorowych, kursem

Internet:
www.porsche.com/
sportdrivingschool
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>> Porsche Driving Experience <<

Modele Porsche 911*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu łączonym 7,4-12,7; emisja CO2: 169-296 g/km.
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Przekraczanie granic za kołem polarnym: zimowe
programy Porsche Driving Experience.
Finlandia. Jeden z najbardziej wysuniętych na północ

kierownicą dostarczy jazda po śniegu

krajów świata, którego północna część leży za kołem

i lodzie. Słowem – idealne warunki do odbycia naszych

polarnym. Zima trwa tutaj przez większą część roku,

kursów Camp4, Camp4S, Ice-Force i Ice-ForceS.

a śnieg jest towarem gwarantowanym. W połączeniu
z temperaturami schodzącymi znacznie poniżej

W ramach naszych zimowych programów doskonalisz

zera tworzy to doskonałe warunki do zaznawania

technikę prowadzenia samochodu na oblodzonych

czystej przyjemności jazdy. W sercu tej zimowej

nawierzchniach, ale zawsze w bezpiecznych, przygoto-

krainy, w miejscowości Levi, znajduje się nasza baza

wanych wcześniej warunkach i oczywiście pod opieką

– nowoczesny ośrodek sportów zimowych, znany

naszych specjalistów – profesjonalnych instruktorów

z typowej lapońskiej gościnności. Dziewiczy krajobraz

z Porsche Driving Experience. Jeżeli chciałbyś

jest rajem dla wszystkich poszukujących w Laponii

zarezerwować udział w którymś z programów szkoleń

prawdziwie egzotycznych wrażeń w scenerii śniegu,

zimowych na 2017 r. w Levi, skontaktuj się z wybranym

którego na pewno nie zabraknie.

Porsche Centrum. Zarejestrujemy Cię jako osobę
zainteresowaną, a następnie, gdy terminy i ceny

Inaczej mówiąc, Levi to doskonałe miejsce do reali-

kursów zostaną podane na naszej stronie internetowej,

zacji naszych zimowych programów Porsche Driving

zawiadomimy Cię o tym.

Experience – a także szansa na niezapomniany,
świetnie spędzony czas.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat
Porsche Driving Experience Winter,

Porsche Driving Center w Levi gwarantuje, że puls

skontaktuj się z nami:

uczestników sięgnie tempa wyścigowego. Zapewni to

Tel. +49 711 911-28900
Internet: www.porsche.com/driving-experience-winter

udział w wielu sekcjach treningu, w tym przejazdy po
licznych torach szkoleń w zakresie prowadzenia i panowania nad samochodem. Jeszcze więcej wrażeń za
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Złote Trasy – Czechy
Czechy oczarują Cię swoim malowniczym krajobrazem i bogatą historią.
Ten otoczony górami kraj w samym sercu Europy stanowi wielką
atrakcję turystyczną. Przemawiają za nim urozmaicone krajobrazy,
ciekawa przyroda oraz setki zamków i pałaców świadczących o bogatej historii tych ziem. Jednocześnie nowoczesne miasta tętnią nocnym
życiem. Stolicą i największym miastem Czech jest znana na całym
świecie Praga, szczególnie popularna wśród ludzi młodych. Jakie
są dwa największe klejnoty Czech? Praga i piwo.

największych atrakcji Pragi: krętych zaułków starego miasta, cmentarza
żydowskiego i imponującego gmachu Teatru Narodowego, górującego nad
nabrzeżem Wełtawy. Wstąpimy na gwarny i za dnia, i w nocy plac Wacława
i oczywiście na Rynek Staromiejski, nad którym czuwają figury apostołów
z umieszczonego na wieży ratuszowej zegara astronomicznego. Pobliska
ulica Pařížská jest wymarzonym miejscem na zakupy. Aby poznać Pragę
bliżej, trzeba by spędzić w niej znacznie więcej czasu – bardzo skromne
minimum to tydzień zwiedzania od rana do wieczora. Odkładając to

Dlatego miejscem startu Twojej trasy przez Czechy nie może być żadne

na inny raz, kierujemy się na południe ulicą Strakonicką i wjeżdżamy

inne miasto, jak to leżące nad Wełtawą – rzeką, której brzegi spina

na autostradę D4 w kierunku na Písek. Ozdobą tego miasta jest dawny

historyczny most Karola. Wspaniały widok na zamek królewski

kamienny most nad rzeką Otavą – nie mniej ciekawy niż jego praski

na Hradczanach i monumentalna katedra św. Wita to właściwa sceneria

odpowiednik. Zbudowany około 1270 r., jest najstarszym zachowanym

na początek wyprawy. Pierwszy dzień poświęcimy na obejrzenie

mostem obszaru historycznych Czech.
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Tuż za Pískiem znajdują się Vodňany – kolejne miasto, po którym warto

figuruje na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Atmos-

przejść się choć chwilę. A i stamtąd do kolejnego postoju nie będzie

fera jest tu zupełnie niepowtarzalna. Klucząc wąskimi uliczkami wśród

daleko: 30 km dalej na wzgórzu nad Wełtawą wznosi się romantyczny

gromady zwiedzających i buszując w sklepikach wypełnionych pamiąt-

zamek Hluboká, jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków w całym

kami, nie zapomnij też, by zjeść coś i napić się na tarasie jednej z wielu

kraju. Drogą E55 jedziemy z Hlubokiej przez České Budějovice

restauracji ze wspaniałym widokiem na miasto, zamek i dolinę Wełtawy.

do Českego Krumlova. Przybywających do tego miasta wita niesamowita,

W ten sposób możesz jednocześnie delektować się scenerią Českego

jedyna w swoim rodzaju panorama malowniczej, historycznej zabudowy

Krumlova i specjalnościami miejscowej kuchni. Skosztuj typowych dań

z XVI w. na obu brzegach esowato wijącej się Wełtawy. Stare miasto

czeskich albo poprzestań na ciastku i kawie, by uzupełnić zapasy energii

w Českim Krumlovie, wraz z potężnym zamkiem – drugim pod względem

przed dalszą podróżą.

wielkości kompleksem tego typu w Czechach po praskich Hradczanach,

Porsche Panamera GTS*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 15,2; w cyklu pozamiejskim 7,5;
w cyklu łączonym 10,3; emisja CO2: 239 g/km.
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Dalej nasza trasa wiedzie na południe, nad sztuczne jezioro Lipno –

leczniczych i piwowarstwa. Zostaw samochód na jednym z parkingów

największy tego typu zbiornik wodny w Czechach, często określany mianem

i przespaceruj się przez rynek, na którego końcu czeka renesansowy

morza południowoczeskiego. Liczy ono 44 km długości, a w najszerszym

zamek. Skorzystaj z jednej z proponowanych tras zwiedzania albo

miejscu, w pobliżu wsi Černá v Pošumaví, jego brzegi odległe są od

po prostu odpocznij w parku na podzamczu. Jeżeli spodobało Ci się jezioro

siebie o 10 km. Po przejściu się brzegiem jeziora czas zdobyć nowe

Lipno, powinieneś wybrać się także nad jezioro Svět (czyli „świat”) –

szczyty – a konkretnie wspiąć się szlakiem Treetop Walkway na pobliską

to przecież tuż za południową bramą miasta.

górę Kramolín. Nagrodą będą niezapomniane widoki na pasmo górskie
Szumawa, jezioro Lipno, góry Novohradské, a nawet – przy dobrej

Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest miasto Tábor, gdzie przed

widoczności – na odległe szczyty Alp. Ścieżka ma tylko 675 m długości,

wiekami mieściła się baza, z której husyci wyruszali na swoje zwycięskie

lecz jest pełna atrakcji, takich jak interaktywne stacje edukacyjne,

wyprawy. Na ślady barwnej historii tego miasta natrafia się tu na każdym

emocjonujące tory przeszkód dla dzieci i najdłuższa w całych Czechach

kroku, szczególnie w jego dawnym centrum. Przy głównym placu, z nazwą

zjeżdżalnia oraz wieża widokowa wysokości 40 m.

upamiętniającą wielkiego wodza i stratega Jana Žižkę, znajduje się
późnogotycki kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego na górze

Czas już wracać na drogi. Opuszczamy Lipno i kierujemy się przez Vyšší

Tabor. Tuż obok kościoła masz okazję spotkać Jana Žižkę osobiście –

Brod, Kaplice i Nové Hrady do Trzebonia – jednego z najpiękniejszych

spoglądając na jego pomnik.

miasteczek w Czechach. Słynie ono z wędkarstwa, hodowli ryb, wód
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Po powrocie do Pragi, odległej od Táboru o niecałe
100 km, będziesz marzył o ciężko zapracowanej
nagrodzie: kuflu chłodnego czeskiego piwa.
To przecież oczywiste – gdyby podczas pobytu
w Czechach nie napić się tego złotego trunku,
równie dobrze można by wcale tu nie przyjeżdżać.
A my, choć pokonaliśmy wspólnie ponad 450 km,
poznaliśmy tylko południowe Czechy – jedną z kilku
ziem dzisiejszej Republiki Czeskiej. Wprawdzie należy
ona do najczęściej odwiedzanych przez przyjezdnych
regionów, ale inne okolice tego kraju również obiecują
niezapomniane wrażenia i wyjątkowe atrakcje. Może
uda się następnym razem…

Porsche Panamera GTS*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 15,2; w cyklu pozamiejskim 7,5;
w cyklu łączonym 10,3; emisja CO2: 239 g/km.
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Nowy zestaw kosmetyków samochodowych Porsche Classic:
mobilna oaza zdrowia dla Twojego klasyka.
Do swojego Porsche masz niezmiennie szczególny stosunek. Kształtuje

samochód – zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach.

go zamiłowanie do klasycznych samochodów oraz pasja do prawdziwego,

Tak aby zapewnić Twojemu klasykowi perfekcyjny wygląd w dalekiej

ambitnego prowadzenia, z pełną paletą doznań i umiejętności. Takie

podróży w przyszłość.

trwałe, bliskie relacje wymagają zaangażowania i starannej pielęgnacji.
Zestaw kosmetyków samochodowych Porsche Classic złożony
Najlepszym sposobem, aby to zapewnić, jest nowy zestaw kosmetyków

z 17 elementów dostępny jest w Twoim Porsche Centrum,

samochodowych Porsche Classic. Obejmuje on szereg różnych produktów

poprzez zamówienie części nr PCG 901 010 40.

do konserwacji wszystkich powierzchni zewnętrznych i nadaje się
do wszystkich generacji lakierów Porsche. Blask autentyczności:

Więcej informacji na temat tej i innych oryginalnych części

klasyczna, obszerna kosmetyczka z wysokiej jakości tkaniny w pepitkę.

Porsche Classic znajdziesz na stronie internetowej Porsche Classic:
www.porsche.com/classic oraz otrzymasz w swoim Porsche Centrum.

Wszystkie zawarte w zestawie produkty do pielęgnacji samochodowej –
zaprojektowane tak, by spełniać wysokie wymagania, jakie stawia Twój
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Powiadają, że następne pokolenie żyje
tylko chwilę.
My odpowiadamy: i co w tym złego?
Nowe Porsche 718 Boxster.
Rok 1957. Porsche 718 Spyder rusza do walki w jednym celu – by wprawić dawnych
faworytów w skrajne zdumienie. Dokona tego swymi osiągami, wynikającymi
z umieszczonego centralnie silnika i konsekwentnie wdrażanej lekkiej konstrukcji.
Z koncepcji, dzięki której podbiliśmy najtrudniejsze tory wyścigowe świata.
A dzisiaj? Dziś legenda jest wciąż żywa – i bardziej ekscytująca niż
kiedykolwiek przedtem. Dowiedz się więcej na temat nowego pokolenia
modeli Porsche 718 Boxster na stronie: www.porsche.com/718Boxster.

Modele Porsche 718 Boxster*: w zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 9,0-10,7; w cyklu pozamiejskim 5,7-6,4;
w cyklu łączonym 6,9-8,1; emisja CO2: 158-184 g/km.
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