
Datum

26.10.2020

Vážený pane, vážená paní

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem o naše exklusivní produkty Porsche a za to, že jste si
nakonfigurovali svůj vlastní vůz v Konfigurátoru vozů Porsche.

Značka Porsche je symbolem sportovní jízdy a tomu odpovídajícímu způsobu myšlení. Naše vozy
představují nejen nekompromisní inovace, ale v kombinaci s klasickými hodnotami také typické
charakteristické znaky sportovního založení, technologie, designu, mrštnosti a bezpečnosti, které se
spojují v harmonický celek jasně patrný v každém našem modelu.

Budeme rádi, pokud Vás nabídka koupě vygenerovaná ve formě Vaší osobní konfigurace osloví.
Nabídka je nezávazným souhrnem vaší konfigurace na základě příslušných doporučených
maloobchodních cen pro daný model.

Podrobné informace a příslušné podmínky Vám sdělíme v Porsche Centru. Tam Vám rovněž rádi
poradíme ohledně financování, leasingu, pojištění a doplňkové výbavy.

Svou konfiguraci si můžete snadno uložit nebo odeslat na Porsche Centrum, které si vyberete.

Více informací se dozvíte u Vašeho nejbližšího prodejce Porsche dostupné adrese
https://auto.porsche.cz/porsche-centra

S pozdravem

Váš internetový tým Porsche

Váš kód Porsche: http://www.porsche-code.com/PLAKH7S8
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Důležité informace

Tento obrázek má odrážet Vámi zvolenou konfiguraci vozu. Mezi tímto vyobrazením a skutečným vozem však mohou být

určité rozdíly. Některé zobrazené položky odpovídají evropským specifikacím.
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Technické údaje 8-stupňová automatická převodovka Tiptronic S

Pohonná jednotka

Uložení motoru Motor vpředu

Počet válců 6

Palivová třída Natural 95

Vrtání 84.5 mm

Zdvih 89.0 mm

Objem motoru 2,995 cm³

Výkon (kW) 250 kW

Výkon (PS) 340 PS

při otáčkách 5,300 - 6,400 ot/min

Max. točivý moment 450 Nm

V otáčkách 1,340 - 5,300 ot/min

Kompresní poměr 11,2 +-0,3

Převodovka

Pohon Pohon všech kol

Automatická převodovka 8-stupňový Tiptronic S

Spotřeba / Emise

Město 11,7 l/100 km

Mimo město 8,0 l/100 km

Kombinovaná 9,4 l/100 km

Emise CO2 215 g/km

Emisní norma Euro 6d-TEMP EVAP (until and including production CW
27/2019) /Euro 6d-TEMP EVAP-ISC (from production CW
28/2019)

Filtr pevných částic Ano

Energetická třída (pouze v SRN) D

NOx emise 22.3 mg/km

Spotřeba / Emise WLTP

Spotřeba nízká 15,3 l/100 km

Spotřeba střední 11,5 l/100 km

Spotřeba vysoká 10,4 l/100 km

Spotřeba extra-vysoká 12,2 l/100 km

Spotřeba kombinovaná 11,9 l/100 km

Spotřeba nízká 16.6 - 15.4 l/100 km

Spotřeba střední 12.4 - 11.5 l/100 km

Spotřeba vysoká 11.1 - 10.3 l/100 km

Spotřeba extra-vysoká 12.8 - 12.1 l/100 km

Spotřeba kombinovaná 12.7 - 11.8 l/100 km

Spotřeba nízká 15,3 l/100 km
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Technické údaje  (pokračování) 8-stupňová automatická převodovka Tiptronic S

Spotřeba střední 11,5 l/100 km

Spotřeba vysoká 10,4 l/100 km

Spotřeba extra-vysoká 12,2 l/100 km

Spotřeba kombinovaná 11,9 l/100 km

Emise CO2 nízká 347 g/km

Emise CO2 střední 262 g/km

Emise CO2 vysoká 236 g/km

Emise CO2 extra-vysoká 278 g/km

Emise CO2 kombinovaná 270 g/km

Emise CO2 kombinovaná 289.0 - 268.0 g/km

Podvozek a pérování

Přední náprava Hliníková víceprvková náprava

Zadní náprava Hliníková víceprvková náprava

Řízení Posilovač řízení Plus

Brzdy 4pístkové hliníkové jednolité přední třmeny, 2pístkové
hliníkové jednolité zadní třmeny, brzdové kotouče vnitřně
ventilované, průměr brzdových kotoučů přední 350 mm,
zadní 330 mm

Program stability Systém řízení stability Porsche Stability Management (PSM)
včetně ABS, ASR, ABD, MSR a stabilizací přívěsu

Přední kola 9,0Jx20 ET 50

Přední pneumatiky 275/45 ZR20 XL (110Y)

Zadní kola 10,5Jx20 ET 55

Zadní pneumatiky 305/40 ZR20 XL (112Y)

Karosérie

Délka 4,931 mm

Šířka 1,983 mm

Šířka (bez sklopených zrcátek) 2,194 mm

Výška 1,676 mm

Součinitel odporu vzduchu 0.35 cW

Rozvor 2,895 mm

Rozchod předních kol 1,674 mm

Rozchod zadních kol 1,653 mm

Pohotovostní hmotnost (dle DIN) 2,030 kg

Pohotovostní hmotnost (EU) 2,105 kg

Celková přípustná hmotnost 2,795 kg

Maximální zatížení 765 kg

Objemy

Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly 1,540 l

Objem zavazadlového prostoru 625 l

Palivová nádrž 75 l
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Technické údaje  (pokračování) 8-stupňová automatická převodovka Tiptronic S

Výkon

Nejvyšší rychlost 243 km/h

Zrychlení z 0 - 60 mph v kombinaci s paketem Sport Chrono 5.7 s

Zrychlení z 0 - 100 km/h v kombinaci s paketem Sport
Chrono

6.0 s

Pružné zrychlení (80-120 km/h) 4.2 s

Vlastnosti v terénu

Max. brodivost (ocelové odpružení) 500 mm

Max. brodivost (vzduchové odpružení, nastavení pro terén) 530 mm

Přechodový úhel - ocelové odpružení 18.7 °

Přechodový úhel - vzduchové odpružení (nejvyšší úroveň) 21.3 °

Max. světlá výška (ocelové odpružení) 210 mm

Max. světlá výška (vzduchové odpružení, běžná úroveň) 190 mm

Max. světlá výška (vzduchové odpružení, nastavení pro
terén)

245 mm
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Standardní možnosti

Pohonná jednotka

• V6 turbo motor, zdvihový objem 3,0 l, maximální výkon 250 kW (340 PS), maximální točivý moment 450 Nm

• 75 litrová palivová nádrž

Funkce pohoného ústrojí

• Přímé vstřikování (Direct Fuel Injection, DFI) s vstřikovací tryskou umístěnou uprostřed

• Turbodmychadlo

• Chlazení vzduchem

• Hliníkový blok motoru

• Hliníkové hlavy válců
• VarioCam Plus

• Filtr pevných částic pro benzinové motory (OPF), emisní standard Euro 6d-TEMP-EVAP

• Chlazení kapalinou s řízením teploty

• Aktivní lamely v masce

• Odlehčená konstrukce baterie

• Rekuperace elektrického systému vozidla

• Sport Chrono Paket včetně přepínání módů (Normal, SPORT, SPORT PLUS a Individual), tlačítka Sport Response,

analogové a digitální stopky, Performance Start a Performance displej.

• SPORT a SPORT PLUS se sportovním nastavením motoru, převodovky a podvozku

• Individuální mód pro individuální výběr sportovních nastavení vozidla

Převodovka

• 8-stupňový Tiptronic S

• Auto Start-Stop s funkcí plachtění

• Porsche Traction Management (PTM): aktivní pohon všech kol s elektronicky ovládanou lamelovou spojkou,

elektronicky řízeným diferenciálem (ABD) a protiskluzovým systémem (ASR)

Podvozek

• Hliníková víceprvková přední náprava

• Hliníková víceprvková zadní náprava

• Ocelové odpružení včetně Porsche Active Suspension Management (PASM)

• Integrovaná kontrola nápravy Porsche 4D Chassis Control

• Posilovač řízení Plus

• Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPM)

• Směs na opravu pneumatik a elektrický kompresor

• Systém stability vozidla Porsche Stability Management (PSM) s ABS, ASR, ABD, MSR, řízením stability přívěsu, a

rozšířeným módem PSM SPORT
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Standardní možnosti  (pokračování)

Kola

• Pneumatika o různé velikosti na přední a zadní nápravě
• 20" kola Cayenne Design

Brzdy

• 4 pístkové hliníkové jednodílné kotoučové brzdy s pevným třmenem vpředu, kotouče vnitřně ventilované

• 2 pístkové hliníkové jednodílné kotoučové brzdy s pevným třmenem vzadu, kotouče vnitřně ventilované

• Brzdové kotouče s průměrem 350 mm vpředu a 330 mm vzadu, vnitřně ventilované

• Třmeny brzd v černém provedení

• Kontrolka opotřebení brzdových destiček

• Elektrická ruční brzda

• Auto Hold

• Porsche Hill Control (PHC)

• Protiblokovací systém brzd (ABS)

• Multikolizní brzda

Karosérie

• Pozinkovaná, odlehčená, hybridní ocelovo hliníková konstrulce karosérie

• Širší zadní část karosérie

• Kapota, dveře zavazadlového prostoru, dveře, boční části a přední křídla z hliníku

• Panoramická střecha

• 4 dveře s integrovanou ochranou proti bočnímu nárazu

• Madla dveří barvy exteriéru

• Lišty bočních okének černé (vysoký lesk)

• Zadní spoiler barvy exteriéru

• Porsche Active Aerodynamics (PAA) s adaptivním zadním spoilerem

• Aerodynamická ochrana podvozku

• Přední část s integrovanými přívody vzduchu

• Airblades s bočními přívody vzduchu

• Vzduchové clony v obloucích kol

• Výklad přívodů vzduchu v černé (vysoký lesk)

• Dva jednoduché výfuky v broušené oceli, vpravo a vlevo

• Logo "PORSCHE" na světelném pásu

• Označení modelu na zádi vozu stříbrné barvy (vysoký lesk)

• Příprava na tažné zařízení

• Příprava na střešní transportní systém

Světla a viditelnost

• LED čelní světlomety

• 4 bodová LED denní světla

• Jednotky předních světel s pozičními světly a ukazateli směru LED light guide technology

• Automatická aktivace předních světel včetně "Welcome Home" osvětlení
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Standardní možnosti  (pokračování)

• Třetí brzdové LED světlo

• Zadní LED světla s trojrozměrnou světelnou grafikou, integrovaná do čtyřbodových brzdových světel a světelného pásu

• Koncept LED osvětlení interiéru: odložení zhasnutí, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu, osvětlení popelníku,

osvětlení přihrádky v palubní desce, osvětlení zámku zapalování, přední konzole osvětlení s bodovými světly na čtení,

světla na čtení vpravo a vlevo vzadu

• Manuálně zatmavitelné zpětné zrcátko

• Elektricky nastavitelná a ohřívaná a elektricky sklápěci vnější zpětná zrcátka (i s použitím klíče), asférické zrcátko na

straně řidiče, včetně ambientního osvětlení

• Systém předních stěračů s dvěma rychlostmi, střídavým stíráním a senzorem deště
• Vyhřívaní zadního okna s funkcí automatického vypinání "Auto Off"

• Osvětlení zrcátek ve slunčních clonách řidiče a spolujezdce

Klimatizace a tónování

• Automatická klimatizace s individuálním nastavením teploty a proudění vzduchu pro řidiče a spolujezdce vpředu,

automatická recirkulace  vzduchu včetně senzoru kvality vzduchu, tlačítko AC-MAX a senzor vlhkostí vzduchu

• Pylový filtr s aktivním uhlím: zachycuje částice, pyl a nepřijemný zápach a důkladně filtruje jemný prach z venkovního

vzduchu

• Tónovaná skla s tepelnou izolací v celém voze

Sedadla

• 4 sedadla

• Sportovní sedadla vpředu (8 poloh, elektrická) s integrovanými opěrkami hlavy

• Sportovní systém zadních sedadel s dvěma sedadly, dvoupolohovými opěrkami hlavy, manuálním nastavením sklonu

opěradla, sklapěcími sedadly (40/20/40), středovým úložním prostorem a sklopnou loketní opěrkou s dvěma držáky na

nápoje

Bezpečnost

• Aktivní kapota

• Airbagy plné velikosti u řidiče a spolujezdce vpředu

• Kolenní airbagy u řidiče a spolujezdce vpředu

• Boční airbagy vpředu, integrované v sedadlech

• Záclonové airbagy podél celého rámu střechy a bočních oken, od sloupků A po C sloupky

• Senzory převrácení, které aktivují záclonové airbagy a napínače bezpečnostních pásů
• Systém nárazníků se zesílenými příčníky a dvěma deformačními prvky, každý s jedním závitem pro připevnění tažného

oka z nářadí, které je ve výbavě vozu

• Ochrana proti bočnímu nárazu ve dveřích

• Tříbodové automatické bezpečnostní pásy s předpínači (přední a zadní boční sedadla) a s omezováním tahu (přední

sedadla). Ve spojení s pátým prosředním sedadlem vzadu, sedladlo s s tříbodovým automatickým bezpečnostním

pásem

• Manuální nastavení výšky úponu bezpečnostních pásů u sedadel řidiče a spolujezdce vpředu

• Systém nezapnutých bezpečnostních pásů pro sedadlo řidiče a spolijezdce vpředu a systém zadních sedadel

• Systém úchytných bodů pro dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech

• Funkce deaktivace airbagu spolujezdce při instalaci dětské sedačky, včetně ukazatele na stropní konzoli
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Standardní možnosti  (pokračování)

• Centrální zamykání s dálkovým ovladačem

• Alarm s ultrasonickým monitorováním interiéru vozu a dvoustupňovým zamykáním (SAFE funkce)

• Imobilizér motoru (transpondérový systém)

Asistenční systémy

• Brzdový asistent včetně upozornění

• Bezklíčové řízení

• Individuální nastavení řidiče: klimatizace, audio a komunikace, asistenční systémy a další nastavitelné systémy

• Parkovací asistent ParkAssist vpředu a vzadu včetně kamery pro couvání s funkcí čištění. Na obrazovce Porsche

Communication Management (PCM) se zobrazuje barevný výstup z kamery s dynamickými vodícími čarami a

uvedením vzdáleností od potenciálních překážek, usnadňuje couvání při parkování vozidla a manévrování.

• Tempomat s udržováním rychlostí v rozmezí 30-240 km/h. Včetně funkce nastavení maximální rychlostí

Interiér

• Panel přístrojů s dvěma displeji s vysokým rozlišením

• Uprostřed umístění analogový otáčkoměr v černém provedení

• Částečně kožený interiér standardní barvy, sedadla v hladké kůži

• Multifunkční sportovní volant řadicími pádly pod volantem

• Interiérový paket v černém provedení (vysoký lesk)

• Textilní čalounění stropu

• Hlinikové prahové lišty s označením modelu

• Výrazná středová konzole s madly

• Nekuřácký paket

Audio a komunikace

• Porsche Communication Management (PCM) včetně online navigace, přípravy na mobilní telefon, audio rozhraní a

hlasovým ovládáním

• Connect Plus včetně Apple® CarPlay, LTE komunikačním modulem s čtečkou SIM karet, bezdrátovým připojením k

internetu a s dalšími službami Porsche Connect

• Hi-Fi zvukový systém s 10 reproduktory, celkový výkon 150 Wattů
• Dva USB porty v úložném prostoru středové konzole vpředu

• Dva USB porty ve středové konzoli vzadu

• Tři 12V zásuvky: vpředu pod přihrádkou spolujezdce, ve přední středové konzoli, v zavazadlovém prostoru

Zavazadlový prostor

• Automatické paté dveře
• Uložné prostory interiéru (liší se napříč modely a individuální výbavou): přihradka palubní desky (chlazená

automatickou kontrolou klimatizece); úložný prostor ve středové konzole; úložné prostory pod předními sedadly; kapsy

ve dveřích a kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel, úložné prostory po obou stranách zavazadlového

prostoru

• Háčky na oblečení na obou B-sloupcích
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Standardní možnosti  (pokračování)

• Pevný kryt zavazadlového prostoru

• Dva integrované držáky na nápoje s nastavitelným průměrem, vpředu a vzadu

• Držáky na lahve v předních a zadních dveřích

Barvy

• Standardní laky exteriéru: Černá, Bílá

• Částečně kožený interiér, standardní barvy: černá, břidlicová šedá
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Individuální možnosti

Č. objednávky Modelový rok Vozidlo Ceny*

9YBAA1 2020 Cayenne Coupé 2.388.000,00
CZK

Individuální specifikace

Kategorie Č. objednávky Individuální výbava Ceny*

Barvy exteriéru 3M Metalická Quarzite šedá 31.190,00 CZK

Barvy interiéru CB Interiér v hladké kůži ve dvou barvách

černá a bordó

110.780,00 CZK

Převodovka / podvozek G1G 8-stupňová automatická převodovka

Tiptronic S

0,00 CZK

1BK Vzduchové odpružení s vyrovnávacím

systémem a úpravou výšky zádi, včetně
Porsche Active Suspension Management

(PASM)

60.820,00 CZK

Kola 43R 21" kola Cayenne Exclusive Design v

černém metalickém laku s rožšířenými

lemy blatníků v barvě exteriéru  Porsche
Exclusive Manufaktur

113.680,00 CZK

Světla a viditelnost 8IU LED matrix čelní světlomety včetně
Porsche Dynamic Light System Plus

(PDLS Plus)

55.560,00 CZK

4L6 Automaticky tónovaná zpětná zrcátka 10.190,00 CZK

VW1 Privacy Glass 14.230,00 CZK

Komfortní a asistenční systémy KA6 ParkAssist (vpředu a vzadu) včetně
Surround View

21.010,00 CZK

PY6 Adaptivní tempomat 66.080,00 CZK

4F2 Funkce Comfort access 32.870,00 CZK

Interiér 3NS Dvě sedadla a jedno prostřední sedadlo

vzadu

0,00 CZK

3L4 Paměťový paket nastavení řidiče 10.360,00 CZK

QQ1 Ambientni osvětlení 11.540,00 CZK

Q1D Sportovní sedadla vpředu (8 poloh,

elektrická) s integrovanými opěrkami

hlavy

0,00 CZK

4A3 Vyhřívaná sedadla (vpředu) 12.380,00 CZK

Audio / komunikace 9VL BOSE® Surround Sound System 38.470,00 CZK

9IH Přihrádka na Smartphone, včetně
indukčního nabíjení

16.590,00 CZK

Celková cena 2.993.750,00 CZK

* všechny ceny jsou cenami doporučenými Porsche Inter Auto CZ (včetně 21% DPH)
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Váš kód Porsche: http://www.porsche-code.com/PLAKH7S8

Důležité informace

Další informace o dostupnosti a přesné specifikace výbavy Vám sdělí Vaše Porsche Centrum. Všechny ceny představují

doporučené maloobchodní ceny včetně DPH. Nezahrnují však cenu dodání a platí od 1. června 2016. Porsche si

vyhrazuje právo měnit specifikace, balíček související s dodáním, dodací lhůty, ceny a další produktové informace bez

předchozího upozornění. Barvy a materiály se mohou odlišovat od vyobrazených barev a materiálu. Chyby a opomenutí

jsou vyhrazeny.

Porsche Inter Auto CZ a společnosti z jeho skupiny společností* (samy či prostřednictvím svých zástupců) mohou

využívat informace, které poskytnete, jakož i další informace, které o vás máme, k tomu, aby vás kontaktovaly poštou,

telefonicky, prostřednictvím textové zprávy, faxem nebo e-mailem se svými nabídkami či informacemi. Zaškrtněte toto

pole, pokud od nás [ ] nebo našich pečlivě vybraných partnerů [  ] nechcete dostávat nabídky či informace.

Vyplněním tohoto formuláře udělujete souhlas, abychom zpracovávali citlivé informace (například zdravotní data) pro

výše uvedené účely, abychom tyto informace po přiměřenou dobu přechovávali a přenášeli je do zemí, které neposkytují

stejnou úroveň ochrany informací, jaká je zaručena v České republice (bude-li to nutné), a to k účelům uvedeným výše.

*Společnosti ze skupiny zahrnují Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F.

Porsche AG, Porsche Inter Auto CZ
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 Tyre identification 

Tyre type Size Energy efficiency class/ 
rolling resistance

Wet grip class External rolling noise *
(class)

External rolling noise
(dB)

911 models
Summer tyres 245/35 ZR 20 F A 71

305/30 ZR 20 E A 74

245/35 ZR 20 E B–A 71

305/30 ZR 20 E B–A 74–73

245/35 ZR 20 E B–A – 71–69

305/30 ZR 21 E B–A – 73–72

Sports tyres (S) 265/35 ZR 20 E E–C – 71–69

325/30 ZR 21 E C – 73–72

245/35 ZR 20 E E 70

305/30 ZR 20 E E 73

718 models
Summer tyres 235/45 ZR 18 E C–A – 72–68

265/45 ZR 18 E B–A – 72–69

235/40 ZR 19 E A 71

265/40 ZR 19 E A 72–71

235/35 ZR 20 E B–A 71

265/35 ZR 20 E B–A 72–71

Taycan
Summer tyres 245/45 R 20 B A 71

285/40 R 20 B A 71

265/35 ZR 21 C A 72

305/30 ZR 21 C A 73

265/35 ZR 21 C A 72

305/30 ZR 21 C A 72

Cayenne models
Summer tyres 255/55 ZR 19 XL C–B B–A 73–71

275/50 ZR 19 XL C–B B–A 73–72

275/45 ZR 20 XL C–B B–A – 73–69

305/40 ZR 20 XL C–B B–A – 75–70

285/40 ZR 21 XL C–B A – 74–70

315/35 ZR 21 XL C–B A – 74–70

285/35 ZR 22 XL C B–A – 75–68

315/30 ZR 22 XL C B–A – 75–70

Macan models
Summer tyres 235/60 R 18 C A 73–71

255/55 R 18 C A 73–71

235/55 R 19 C–B A 71–69

255/50 R 19 C–B B–A 72–70

265/45 R 20 C B–A 71–67

295/40 R 20 C–B B–A 71–69

265/40 R 21 C B–A 72–71

295/35 R 21 C–B B–A 74–71

Panamera models
Summer tyres 265/45 ZR 19 C–B B–A – 73–69

295/40 ZR 19 C–B B–A – 75–70

275/40 ZR 20 C A 73–71

315/35 ZR 20 C–B A – 73–70

275/35 ZR 21 C B–A 73–71

315/30 ZR 21 C B–A – 75–70

325/30 ZR 21 C B 73

 For logistical and technical reasons relating to the production process, we are unable to accept orders for a particular make of tyre.
*  Quiet rolling noise,  Moderate rolling noise,  Loud rolling noise.


