Новий Macan
Обирайте азарт.

ОБИРАЙТЕ АЗАРТ.
Наше життя – це живі виступи та нескінченні гастролі. Ми
негайно виходимо на сцену, і від нашої енергії потріскує
повітря. Наш пульс задає ритм. Тоді починається виступ.
Перший акорд потрясає наш світ. Ми відчуваємо звук
кожною клітинкою тіла та занурюємося у вир
можливостей. Нас не цікавлять популярні течії. Ми хочемо
залишатися оригінальними та відчувати енергію життя.
Ми ніколи не йдемо на компроміси. Ми завжди
приймаємо власні рішення. Більше пригод. Більше життя.
Більше азарту. І навіть ще більше прискорення. Хто
супроводжує нас у цій подорожі?
Спортивний автомобіль, що втілює все це. Персонаж, чия
сцена – це широка дорога.

Ми не просто слухаємося своїх
інстинктів. Ми йдемо далі.

КОНЦЕПЦІЯ MACAN.
Ми довели, що нам не можна диктувати умови. Ми не
слідуємо тенденціям, а творимо власні історії пригод.
Наприклад, історію компактного SUV, що ідеально поєднує
спортивність, дизайн і повсякденну практичність, – нового
Macan.
Це, звісно, відчувається і в самих автомобілях. Нові задні
ліхтарі у формі смуги надають Macan впевненого вигляду.
Світлодіодні фари, що входять до стандартної
комплектації та включають чотириточкові денні ходові
вогні й чотириточкові стоп-сигнали, привертають увагу та
втілюють фірмовий стиль Porsche. Салон є не менш
привабливим: в автомобілях Macan система Porsche
Communication Management (PCM) має великий
11-дюймовий сенсорний екран, що дає доступ до послуг
Porsche Connect і підтримує fullHD.

Macan

Macan S

Для нас естетика – це
не просто зовнішній
вигляд. Це спосіб
самовираження.

Дизайн

Що формує справжній характер?
Зустрічний вітер.

ЕКСТЕР’ЄР.
Динамічна зовнішність Macan однозначно демонструє, що
це спортивний автомобіль. Змінений дизайн задньої
частини візуально розкриває потужність цієї моделі. Нові
характерні задні ліхтарі у формі смуги підкреслюють
логотип Porsche – наче чітка лінія під підписом. Нові
чотириточкові стоп-сигнали додають функціональності та
прикрашають автомобіль.
Широкі плечі над задніми колесами нагадують про 911 і
служать ще однією візуальною демонстрацією стійкості
нового Macan.
Профіль теж виконано в типовому стилі Porsche. У цьому
ракурсі форми кузова нагадують напружені м’язи – наче в
хижака, готового до стрибка. Лінія даху йде вниз, як у купе,
створюючи характерний контур спортивного автомобіля з
високими аеродинамічними якостями. Наші дизайнери
називають цей елемент Porsche flyline.

Відкрийте для себе світ із
салону спортивного автомобіля.

ІНТЕР’ЄР.
Постійно шукаєте яскраві враження? Тоді вам неодмінно
знадобиться панорамний огляд. Спортивні передні сидіння
створюють відчуття, типові для Macan: хоча ви сидите високо,
ви все одно не втрачаєте зв’язку з дорогою.
Як виробник спортивних автомобілів, ми розуміємо, що
автомобіль має бути єдиним цілим із водієм. Тож ви не просто
сидите в Macan, а наче зливаєтеся з ним завдяки архітектурі
цього автомобіля.
Через тривимірне розташування засобів керування салон
цього автомобіля нагадує кабіну гоночного боліда. Відстань
між стандартним багатофункціональним кермом і селектором
коробки передач PDK (Porsche Doppelkupplung), а також між
основними функціональними елементами автомобіля є
надзвичайно малою завдяки нахиленій центральній консолі,
типовій для спортивних моделей. Запалювання розташовано
зліва – ще одна особливість Porsche.
А ось цією функцією ми особливо пишаємося – новий
11-дюймовий сенсорний екран системи Porsche
Communication Management (PCM). Ця новинка має роздільну
здатність fullHD та гнучке налаштування стартового екрана.
Нове інтуїтивно зрозуміле меню робить доступ до головних
функцій ще швидшим.
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18-дюймові колеса Macan
18-дюймові колеса Macan S
19-дюймові колеса Macan Sport
19-дюймові колеса Macan Design
20-дюймові колеса Macan Turbo із
покриттям у чорному глянці
Porsche Exclusive Manufaktur
20-дюймові колеса Macan Turbo із
покриттям Satin Platinum
21-дюймові колеса RS Spyder Design
21-дюймові колеса 911 Turbo Design
21-дюймові колеса Sport Classic
Porsche Exclusive Manufaktur
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Що найголовніше для
руху вперед? Здатність
постійно перевершувати
самого себе.

Привід і шасі

Справжню спрагу до пригод
неможливо втамувати.
Але її можна заохочувати.

ДИНАМІКА ТА
КЕРОВАНІСТЬ.
Це вже не просто засіб пересування. Ми використовуємо
автомобілі не лише для того, щоб доїхати з точки A до точки
B. На шляху до пункту призначення на вас чекає море
відкриттів і вражень. Ми хочемо щосекунди відчувати, що
життя б’є ключем: на дорозі й у спортивному автомобілі.
У центрі уваги завжди залишаються швидкість і потужність.
Як і можна очікувати від справжнього спортивного
автомобіля.
Але Porsche дарує більше, ніж просто потужність.
Наприклад, активна система повного приводу Porsche
Traction Management (PTM) забезпечує зчеплення, безпеку,
надзвичайне рульове керування та фантастичну
керованість. Вона переконливо демонструє, що інженери
Porsche залишаються вірними традиціям.
А як щодо комфорту? Авжеж, його теж удосталь, що
відчувається в усіх функціях керування та спортивної їзди.
Додаткова пневмопідвіска гарантує постійну висоту кузова
на будь-якій поверхні. Система Porsche Active Suspension
Management (PASM) активно й безперервно регулює
жорсткість амортизаторів. Для кожного колеса. Результат?
Підвищені рівні комфорту та спортивності для всіх людей в
автомобілі.

Зовні ми працюємо
щосили. Але
всередині панує
спокій.

Комфорт і розважальні
системи

Створено з думкою про вас.
Ми хочемо, щоб ваша подорож
була приємною.

КОМФОРТ.
Як на нас, спортивний автомобіль має тішити всі органи
чуттів. Але ендорфіни – це не просто результат їзди на
високій швидкості та викиду адреналіну. Новий Macan
викличе у вас ейфорію, як тільки ви опинитеся всередині.
Наприклад, завдяки опціональному оздобленню салону
розкішною шкірою. Або нахиленій центральній консолі поруч
із опціональним багатофункціональним спортивним кермом
GT, що підсилює атмосферу спортивного автомобіля.
Для ваших вух ми теж приготували подарунок: опціональна
спортивна вихлопна система робить типовий звук Porsche
ще потужнішим. До речі, про звукові характеристики:
аудіосистеми BOSE® Surround Sound і Burmester® High-End
Surround Sound пропонуються для моделей Macan як опції.
Насолоджуючись їздою, ви можете дихати вільно: тризонна
автоматична кліматична система встановлюється як
стандартне обладнання. Крім того, ми пропонуємо
опціональний іонізатор, що додатково очищує повітря,
поліпшуючи ваше самопочуття.

Динаміка, що відчувається,
навіть коли ви просто сидите в
автомобілі.

ПОВСЯКДЕННА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ.
Захоплююча поїздка на Macan починається тоді, коли ви
сідаєте в автомобіль. Адже ваше крісло – це відправна
точка наступної пригоди. І з цієї миті найважливішою стає
динаміка, навіть в інтер’єрі.
Тож сидіння Comfort або адаптивні сидіння Sport
обіцяють максимальний комфорт і спортивність у кожній
поїздці. Скляні панелі опціональної системи панорамного
даху забезпечують особливу внутрішню атмосферу,
наповнюючи автомобіль м’яким світлом. До того ж
передня частина зсувається або піднімається. Підйомна
шторка захищає вас від надто яскравих променів сонця.
Причому динаміка та ефективність не закінчуються за
кермом: вони відчуваються в усьому автомобілі. Зокрема,
багажне відділення вражає місткістю – 500 літрів. Якщо
вам потрібно більше місця, заднє сидіння має три
складані спинки, розділенні у співвідношенні 40:20:40.
При повністю складених сидіннях вивільняються
додаткові 1500 літрів простору – достатньо для
будь-якої пригоди.

Трохи допомоги, і ваше життя
стане по-справжньому цікавим.

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ.
 истеми допомоги Porsche орієнтовано на активну,
С
спортивну їзду. Завдяки ним ви зможете отримувати від
водіння своїм Porsche все, чого ви очікували.
На швидкості до приблизно 60 км/год система
Traffic Jam Assist¹⁾ злегка повертає кермо, щоб утримати
автомобіль посередині смуги руху, регулює відстань до
автомобілів попереду та стежить, щоб ваш автомобіль
слідував за іншими в повільному транспортному потоці
(в межах експлуатаційних обмежень системи). Вигода для
водія? Помітне зниження стресу та більше комфорту під
час тривалих поїздок із частими зупинками. Адаптивний
круїз-контроль (ACC)¹⁾ абсолютно автономно регулює
швидкість залежно від відстані до автомобіля попереду.
У межах своїх експлуатаційних обмежень ця система
виявляє загрозу зіткнень із автомобілями та пішоходами й
видає візуальне та звукове попередження для водія.
Якщо система розпізнала загрозу зіткнення з людиною²⁾,
вона може короткочасно ввімкнути гальма. Якщо ж вона
розпізнала загрозу зіткнення з іншим автомобілем²⁾,
вона може короткочасно ввімкнути гальма, збільшити
гальмівне зусилля (у ситуації, коли гальмування ініціював
водій) та активувати автономне екстрене гальмування.

1) Пропонується як опція для Macan і Macan S.
2) За допомогою ACC і передньої камери, в межах експлуатаційних обмежень системи.

Кожний день дарує нові
відчуття.
Навіть для кінчиків ваших
пальців.

PORSCHE CONNECT.
Кожний день дарує нові відчуття. Новий 11-дюймовий
сенсорний екран із роздільною здатністю fullHD зробить
вашу наступну пригоду по-справжньому інтерактивною.
Налаштування стартового екрана є гнучким і зрозумілим.
Система онлайн-навігації допоможе вам доїхати до
наступного пункту призначення ще швидше. Connect Plus
надає актуальну інформацію про автодорожні події.
Мобільний додаток Porsche Connect дає можливість
визначити бажаний пункт призначення та відправити
ці дані до Macan.
Що ще вам потрібно в дорозі? Звісно, улюблена музика.
Тут вам стане в пригоді функція потокового відтворення в
програмі Porsche Connect.

Послуги Porsche Connect включають початковий безкоштовний період використання, тривалість якого може залежати від придбаного пакета обслуговування та країни продажу. Мінімальна тривалість такого періоду становить три місяці. У певних країнах можуть бути
доступними лише деякі послуги Porsche Connect або вони можуть бути недоступними взагалі. У деяких країнах до вартості окремих послуг Porsche Connect входить вбудована SIM-карта з певним обсягом даних. Щоб скористатися точкою доступу WiFi та іншими послугами
Porsche Connect (наприклад, потоковим відтворенням музики) за допомогою вбудованої SIM-карти, користувач у цих країнах має придбати пакет даних у крамниці Porsche Connect Store. Ви також можете встановити інтернет-з’єднання за допомогою власної SIM-карти.
Додаткову інформацію про безкоштовні періоди використання, а також вартість подальшого використання і доступність окремих послуг у вашій країні наведено на нашому сайті www.porsche.com/connect або можна отримати у найближчого дилера Porsche.

У нашому житті є місце лише
одній сірій плямі – асфальту під
колесами.

ПІДСУМОК.
Ентузіазм. Потяг до пригод. Хвилюючі нові враження. Ось
що вирізняє нас. Допомагає нам продовжувати рух. То що
ж робить нас тим, чим ми є? Зустрічний вітер на нашому
життєвому шляху. Що визначає наш характер? Відчуття,
що роблять пульс частішим. Щосекунди.
Новий Macan. Обирайте азарт.

Цікаві деталі
у вашому Porsche.
1

Світлодіодні фари головного світла
із системою PDLS Plus

2

Аудіосистема Burmester® High-End Surround Sound

3

Передні адаптивні сидіння Sport
(регулювання у 18 напрямках)

4

21-дюймове колесо RS Spyder Design

5

Пакет Sport Chrono із перемикачем режимів

6

Багатофункціональне спортивне
кермо GT з оздобленням Alcantara®

7

Бокові вставки з карбону

8

Система панорамного даху
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Де надзвичайний автомобіль
стає ще більш надзвичайним?
У Porsche Exclusive Manufaktur.
1

Тоновані світлодіодні задні ліхтарі та світлова смуга
Porsche Exclusive Manufaktur

2

21-дюймові колеса Sport Classic
із покриттям у чорному глянці
Porsche Exclusive Manufaktur

3

Накладки на дверні пороги, матовий алюміній
Dark Silver із підсвіченням
Porsche Exclusive Manufaktur

4

Персоналізовані килимки на підлогу,
з карбону та зі шкіряною облямівкою
Porsche Exclusive Manufaktur

5

Спортивні вихлопні труби чорного кольору
Porsche Exclusive Manufaktur

6

20-дюймові колеса Macan Turbo
із покриттям у чорному глянці
Porsche Exclusive Manufaktur

7

Тиснення логотипу Porsche на підлокітнику
Porsche Exclusive Manufaktur

8

Тиснення логотипу Porsche на підголівниках
передніх сидінь
Porsche Exclusive Manufaktur
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Приклад конфігурації
автомобіля від
Porsche Exclusive Manufaktur

2

3

Життя – це не концерт на замовлення.
Якщо ви самі не напишете музику.

Macan S у кольорі Volcano Grey Metallic.
1

4
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1

20-дюймові колеса Macan Turbo у кольорі Volcano
Grey Metallic, пакет SportDesign, спортивні вихлопні
труби чорного кольору, зовнішні дзеркала SportDesign

2

Зовнішні дзеркала SportDesign

3

20-дюймові колеса Macan Turbo у кольорі Volcano
Grey Metallic

4

Багатофункціональне спортивне кермо з
оздобленням Anthracite Chestnut та підігрівом,
циферблати приладів у кольорі Mojave Beige

5

Середні частині сидінь контрастного кольору (чорний),
оздоблення салону Anthracite Chestnut, ремені
безпеки у кольорі Mojave Beige, тиснення логотипу
Porsche на підголівниках (передніх і крайніх задніх
сидінь)

КОЛЬОРИ ЕКСТЕР'ЄРУ.

Матові кольори кузова.

Гама кольорів кузова.

Кольори кузова металік.

Вибирайте з багатої гами кольорів матової фарби та металік. До колекції
включено низку історичних і класичних кольорів Porsche.

White

Volcano Grey Metallic

Jet Black Metallic

Black

Carrara White Metallic

Mamba Green Metallic

Спеціальні кольори.
Mahogany Metallic

Crayon

Dolomite Silver Metallic

Carmine Red

Sapphire Blue Metallic

Miami Blue

Night Blue Metallic

Знайдіть свій колір.
Підкресліть індивідуальність свого Porsche кольором, розробленим
спеціально для вас за вашим зразком.

КОЛЬОРИ ІНТЕР'ЄРУ.

ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ.

Стандартні кольори інтер’єру/
шкіряне оздоблення інтер’єру ¹⁾
Панель приладів/оздоблення/
сидіння.

Двокольорове шкіряне
оздоблення інтер’єру¹⁾.

Стандартні кольори інтер’єру
Шкіряне оздоблення інтер’єру.

Двокольорове шкіряне
оздоблення інтер’єру.

Black
(панель даху та килимок: Black)

Black and Mojave Beige
(панель даху: Mojave Beige, килимок²⁾: black)

Black
(панель даху та килимок: Black)

Black and Mojave Beige
(панель даху: Mojave Beige, килимок²⁾: black)

Black

Black high-gloss

Пакет оздоблення інтер’єру у кольорі

Porsche Exclusive Manufaktur

Agate Grey
(панель даху та килимок: Agate Grey)

Black and Garnet Red
(панель даху та килимок²⁾: black)

Agate Grey
(панель даху та килимок: Agate Grey)

Black and Garnet Red
((панель даху та килимок²⁾: black)

Brushed aluminium

Carbon

Пакет оздоблення інтер’єру у шкірі

Porsche Exclusive Manufaktur

Двокольорове оздоблення
інтер’єру.

Оздоблення інтер’єру
натуральною шкірою.
Agate Grey and Pebble Grey
(панель даху та килимок²⁾: Agate Grey)

Dark walnut¹⁾

Black and Mojave Beige
(панель даху: Mojave Beige, килимок2⁾: Black)

Espresso
(панель даху та килимок: Espresso)

1) Пакет шкіряного оздоблення (часткове оздоблення інтер’єру шкірою) включає шкіряну оббивку панелі приладів, кришки
речового відділення центральної консолі, середніх частин сидінь, внутрішніх боковин сидінь, підголівників,
підлокітників, дверних панелей і дверних ручок. Якщо замовлено двокольорове шкіряне оздоблення, то елементи,
оздоблені шкірою, будуть контрастного кольору.
2) Килимок багажного відділення буде темнішого кольору.

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Оскільки дерево – натуральний матеріал, можливі відмінності в кольорі та зернистості.
2) Через Porsche Exclusive Manufaktur також можна замовити оздоблення керма.

Anthracite chestnut¹⁾, ²⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

Технічна інформація.
Macan

Macan S

Двигун

Macan

Macan S

225 км/год

254 км/год

6,7 с

5,3 с

6,5 с

5,1 с

17,5 с

13,0 с

17,3 с

12,8 с

4,9 с

3,6 с

У місті, л/100 км (NEDC)

9,5

11,3

За містом, л/100 км (NEDC)

7,3

7,5

Комбінований цикл, л/100 км (NEDC)

8,1

8,9

Викиди CO2 від виробництва та збуту
пального у Швейцарії, г/км

185
43

204
47

Бензиновий сажовий фільтр (GPF)

Так

Так

Екологічний стандарт

Динамічні характеристики

Конструкція

Турбодвигун R4

Турбодвигун V6

Максимальна швидкість

Циліндри

4

6

Розгін 0–100 км/год

Клапани/циліндр

4

4

Розгін 0–100 км/год із Launch Control

Корисний робочий об’єм

1 984 cм³

2 995 cм³

Розгін 0–160 км/год

Макс. потужність (DIN)
за частоти обертів

180 кВт (245 к. с.)
5000–6750

260 кВт (354 к. с.)
5400–6400

Розгін 0–160 км/год із Launch Control

Макс. крутний момент
за частоти обертів

370 Нм
1600–4500

480 Нм
1360–4800

Сорт пального

Super Plus (RON 98)

Super (RON 95)

Трансмісія
Привід

Коробка передач

 orsche Traction Management (PTM): система
P
активного повного приводу з багатодисковим
зчепленням, система електронного блокування
міжколісних диференціалів (ABD) й
антипробуксовувальна система (ASR)

 orsche Traction Management (PTM): система
P
активного повного приводу з багатодисковим
зчепленням, система електронного блокування
міжколісних диференціалів (ABD) й
антипробуксовувальна система (ASR)

7-ступенева Porsche Doppelkupplung (PDK)

7-ступенева Porsche Doppelkupplung (PDK)

Шасі

2)

2)

Розгін для обгону (80–120 км/год)
Витрата пального/викиди3)/класи ефективності4)

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Клас ефективності (Німеччини)

4)

D

D

Клас ефективності (Швейцарії)

4)

G

G

Колісні диски

Передні: 8 J x 18 ET 21
Задні: 9 J x 18 ET 21

Передні: 8 J x 18 ET 21
Задні: 9 J x 18 ET 21

Об’єм

Шини

Передні: 235/60 R 18
Задні: 255/55 R 18

Передні: 235/60 R 18
Задні: 255/55 R 18

Місткість багажного відділення

500 літрів

500 літрів

Місткість багажного відділення зі складеним сидінням-диваном

1500 літрів

1500 літрів

Місткість бака

65 літрів

65 літрів

Споряджена маса (DIN)

1 795 кг

1 865 кг

ЄС¹⁾

1 870 кг

1 940 кг

Дозволена загальна маса

2 510 кг

2 580 кг

Максимальне корисне навантаження

715 кг

715 кг

Максимальна маса причепа, оснащеного гальмом

2 000 кг

2 400 кг

Маса

1) Масу розраховано згідно з відповідними Директивами ЄС, і наведене значення є дійсним лише для автомобілів стандартної комплектації. Якщо встановлено додаткове обладнання, маса автомобіля є вищою за це значення. Ця цифра включає вагу водія (75 кг).
2) У комбінації з опціональним пакетом Sport Chrono.
3) Показники визначено згідно з методикою вимірювання, встановленою законом. Починаючи з 1 вересня 2017 року певні нові автомобілі отримують сертифікат відповідності за Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопідйомності
(WLTP). Це точніша методика випробувань для вимірювання витрати пального та викидів CO2. Починаючи з 1 вересня 2018 року вона замінила Новий їздовий європейський цикл (NEDC). Оскільки за методикою WLTP випробування проводяться в умовах, більш
наближених до реальних, значення, отримані згідно з WLTP, в багатьох випадках будуть вищими за значення, отримані згідно з NEDC. Це може призвести до відповідних змін в оподаткуванні транспортних засобів з 1 вересня 2018 року. Додаткову інформацію про
відмінності між WLTP і NEDC наведено на www.porsche.com/wltp/. Наразі ми все ще зобов’язані наводити значення за NEDC незалежно від використаної методики випробувань. Додаткове надання значень за WLTP є добровільним, доки використання таких показників не
стане обов’язковим. Тому під час перехідного періоду значення за NEDC для нових автомобілів (що отримали сертифікат відповідності згідно з WLTP) будуть розраховуватися на основі значень за WLTP. У випадках, коли значення за NEDC наведено як діапазон цифр, вони
не є дійсними для жодних окремих автомобілів і не є частиною комерційної пропозиції. Ці дані представлено виключно задля порівняння різних типів автомобілів. Додаткове обладнання та аксесуари (кріплення, формати шин тощо) можуть призвести до зміни параметрів
автомобіля, зокрема маси, опору коченню й аеродинамічних характеристик. Крім того, погодні та дорожньо-транспортні умови, а також індивідуальна манера керування можуть вплинути на витрату пального, споживання електроенергії, викиди CO2 та динамічні якості
автомобіля.
4) Дійсно лише для перелічених країн.
5) Середнє значення викидів CO₂ для всіх нових автомобілів, проданих у Швейцарії, становить 137 г/км.

Технічна інформація.

Автомобільний конфігуратор Porsche.
Macan

Macan S

Довжина

4 696 мм

4 696 мм

Ширина з урахуванням (без урахування) дверних дзеркал

2 098 мм (1 923 мм)

2 098 мм (1 923 мм)

Висота (з урахуванням верхніх багажних дуг)

1 624 мм (1 630 мм)

1 624 мм (1 630 мм)

Колісна база

2 807 мм

2 807 мм

Розміри

Мрії про Macan бувають різних кольорів і форм.
Автомобільний конфігуратор Porsche робить перегляд
конфігурації, яка максимально відповідає вашим
потребам, швидким та інтуїтивно зрозумілим.

Тип шин

Розміри

Клас паливної економічності/
опір коченню

Клас зчеплення з мокрим
дорожнім покриттям

Шини для літа

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

Із організаційних і технічних причин, пов’язаних із процесом виробництва, ми не можемо прийняти замовлення на шини певної марки.
Низький рівень зовнішнього шуму шин,
Помірний рівень зовнішнього шуму шин,
Високий рівень зовнішнього шуму шин.
*

Жити на повну та завжди бути у вирі подій. У дорозі, через інтернет.
Легке підключення до соціальних мереж допоможе вам бути у курсі останніх новин
Porsche.
porsche.com/macan

youtube.com/porscheua

facebook.com/porscheua

instagram.com/porscheua

Рівень зовнішнього шуму шин* Рівень зовнішнього шуму шин
(клас)
(дБ)

Шукаючий справжній автомобіль своєї мрії, тепер ви
можете створювати свою персональну конфігурацію не

лише на комп’ютері чи планшеті, але й на смартфоні.
Використовуючи довільний вибір перспектив і
3D-анімацію. Індивідуальні рекомендації допомагають
вам прийняти правильне рішення.
Завітайте на porsche.ua, щоб отримати доступ до
конфігуратора Porsche та дізнатися більше про
захопливий світ Porsche.

© Авторські права на всі тексти, зображення та іншу
інформацію в цій публікації належать «Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG».
Будь-яке відтворення, копіювання або інше використання
заборонено без попередньої письмової згоди «Dr. Ing. h.c.
F. Porsche AG».
Компанія «Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG» підтримує екологічно
раціональне лісокористування. Папір, використаний для
друку цієї публікації, має сертифікат, отриманий
відповідно до жорстких вимог Лісової опікунської ради
(Forest Stewardship Council®, FSC®).
Назви марок Porsche, Porsche Crest, 718, 911, Carrera,
Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, 918 Spyder,
Targa, Taycan, PDK, Tequipment, PCM, PSM та ін. є
зареєстрованими товарними знаками «Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG.
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