PORSCHE
NEWS
2020.II

Час для дивовижних ракурсів.
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Шановний поціновувачу Porsche,
Те, як ми бачимо світ, залежить від обраного
ракурсу. Автомобіль 911 Targa відрізняється своєю
оригінальністю з моменту його випуску у 1965 році.
Актуальний класичний дизайн із характерною дугою
Targa та інноваційною концепцією даху завжди
виглядає унікально та надзвичайно стильно. Такий
ракурс характерний і для нового автомобіля 911 Targa.
У цьому випуску Ви знайдете кілька цікавих оглядів
восьмого покоління цього виняткового спортивного
автомобіля. Зокрема, Ви зможете ознайомитись
зі спеціальною версією Heritage Design Edition
911 Targa 4S, який відроджує дух 1950-х. Що
ще чекає на Вас? Стаття про новий розкішний
седан Panamera з його характерним приводом,
безумовно, варта Вашої уваги.
Сподіваюся, Вам сподобався цей випуск Porsche
News, наповнений історіями зі світу Porsche.
Щиро Ваш,

Майкл Мюллер
Генеральний директор Porsche
Центральна та Східна Європа

Інформація щодо витрат пального, викидів CO₂ та споживання
електроенергії наведена на відповідних сторінках цього буклету.
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911 Targa 4S: Споживання пального (в л/100 км) місто 13,3 · за містом 8,0 · комбінований цикл 9,9; викиди CO₂ (в к/км)
комбінований цикл 227
911 Targa 4: Споживання пального (в л/100 км) місто 12,8 ·за містом 8,0 · комбінований цикл 9,8; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 223

Спорткар непідвладний часу.
Новий 911 Targa.
Завдяки поєднанню естетики та атлетизму новий автомобіль 911 Targa восьмого покоління знову займає особливе місце у
родині Porsche. Завдяки завжди актуальному класичному дизайну він втілює, мабуть, найелегантнішу форму «Спорткару
непідвладного часу», що рухається в часі та просторі.
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Моделі Porsche Новий 911 Targa

Ідеальний ракурс, щоб по-новому
поглянути на світ.

Надзвичайна концепція даху Targa відкриває багато
нових ракурсів, які дозволяють поглянути на світ
по-новому. Автомобіль втілює ідеальне поєднання
безпеки, комфорту та дизайну. Коли автомобіль
знаходиться в нерухомому стані, повністю автоматична
система даху нових моделей 911 Targa відкривається
та закривається лише за 19 секунд. У відкритому
положенні дах ідеально лягає за задні сидіння.
Характерний оригінальний елемент моделей 911 Targa –
захисна дуга. Вона відповідає найвищим вимогам
безпеки та має свій власний легендарний дизайн:
оздоблення з алюмінію, бічні ребра та оригінальний
логотип «targa».
При розробці інтер’єру нового автомобіля 911 Targa
ми ставили високі вимоги як до краси, так і до
ергономіки спортивного автомобіля. Це відчувається
в горизонтальній орієнтації салону й у зручному
розташуванні органів керування. Ви можете зручно
влаштуватися, відкинувшись на спинку сидіння, і
все одно мати все під рукою.Усі необхідні елементи
керування знаходяться в межах досяжності ліворуч
та праворуч від багатофункціонального спортивного
керма. Це забезпечує повну концентрацію на дорозі та
більший комфорт під час керування. Прямо перед очима
водія: приладова панель з аналоговим тахометром та
двома 7-дюймовими дисплеями високої роздільної
здатності. На віртуальних приладах цих дисплеїв
виводиться важлива інформація про автомобіль. Зручні
спортивні сидіння забезпечують оптимальну підтримку
навіть при динамічному проходженні поворотів.
911 Targa 4: Споживання пального (в л/100 км) місто 12,8 ·
за містом 8,0 · комбінований цикл 9,8; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 223

8

530 Нм

304 км/год

3.6 сек

331 кВт

максимальний крутний
момент

максимальна швидкість

0–100 км/год*

450 к.с.

* із пакетом Sport 8 Chrono Package та системою Launch Control

Моделі Porsche Новий 911 Targa

Створений для нескінченних доріг.

Особливі моменти мають свою власну швидкість. У
новому автомобілі 911 Targa ви визначаєте, як довго
тривають ці моменти. Навіть якщо це лише частки
секунди.
Потужні 3,0-літрові опозитні шестициліндрові
двигуни з подвійним турбонаддувом забезпечують
швидкий відгук, максимальну ефективність і високу
продуктивність, які водій відчуває миттєво. Двигун
911 Targa 4 генерує виняткову потужність 283 кВт
(385 к.с.). Максимальний крутний момент 450 Нм
досягається вже при 1950 об/хв. В автомобілі 911
Targa 4S ці характеристики вражають ще більше.
Фактично, його двигун вижимає 331 кВт (450 к. с.).
При цьому максимальний крутний момент становить
530 Нм. Цей імпульс ефективно передається на
дорогу за рахунок 8-ступінчастої коробки передач
Porsche Doppelkupplung (PDK): з перемиканням
передач за мілісекунди і без переривання тягового
зусилля.
А ось як виняткова потужність виглядає в цифрах: з
PDK, додатковим пакетом Sport Chrono і Launch Control
автомобіль 911 Targa 4 розганяється від 0 до 100 км/
год всього за 4,2 секунди і досягає максимальної
швидкості 289 км/год. Відповідно, 911 Targa 4S
розганяється від 0 до 100 км/год всього за 3,6
секунди. Максимальна швидкість сягає 304 км/год.

911 Targa 4S: Споживання пального (в л/100 км) місто 13,3 ·
за містом 8,0 · комбінований цикл 9,9; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 227
911 Targa 4: Споживання пального (в л/100 км) місто 12,8 ·
за містом 8,0 · комбінований цикл 9,8; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 223
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Моделі Porsche Новий 911 Targa

Там, де перетинаються традиції
та інновації.

Динаміка, безпека, свобода – це три особливості, які
Targa втілював у собі з самого початку. Автомобіль був
розроблений як безпечний кабріолет, але особливий
дизайн даху виходить далеко за рамки простої
функціональності. Такий характерний та унікальний, як
особистий підпис, екстер’єр забезпечив автомобілю
911 Targa, як і 911 Coupé, статус ікони.
У випадку версії 911 Targa 4S Heritage Design Edition
ця знакова концепція отримала подальший розвиток
відповідно до правил сучасних технологій. Захисна дуга
має традиційну форму. А тканинний дах із повністю
автоматичним відкриванням і закриванням відповідає всім
сучасним вимогам безпеки та комфорту.
911 Targa 4S Heritage Design Edition від Porsche Exclusive
Manufaktur з деталями, на створення яких надихнула історія,
випускається обмеженим тиражем – лише 992 одиниці по
всьому світу. Гідний додаток до нового 911 Targa, який дарує
справді незабутні враження.

911 Targa 4S Heritage Design Edition: Споживання пального
(в л/100 км) місто 13,3 · за містом 8,0 · комбінований цикл 9,9;
Викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 227
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Моделі Porsche Новий 911 Targa

Одні ікони витримують випробування
часом, інші – перевершують
усі очікування.
Ультрасучасний автомобіль з історичними деталями. Чи
можливе таке поєднання? Чи можна відродити почуття
минулого, коли ми прямуємо в майбутнє? Чи можемо ми
повернути на дороги легендарну класику Porsche? Це
питання, на які ми хотіли знайти відповіді. І, зрештою, нам
це вдалося.
Що в результаті? Porsche Heritage Design. Чотири
автомобілі, на створення яких надихнув дух епічних епох,
створені з єдиною ціллю: пробудити емоції минулих часів у
дизайні абсолютно нових автомобілів. Нове бачення історії.
Першою на старт вийшла модель 911 Targa 4S Heritage
Design Edition. Автомобіль переосмислює класичні
особливості дизайну 1950-х та початку 60-х роки. Адже
хороші ідеї не мають часових меж. Тож не дивно, що 911
Targa 4S Heritage Design Edition втілює в собі не одну, а
цілих дві ікони особливого стилю: легендарний Porsche
356 та перше покоління 911.

911 Targa 4S Heritage Design Edition: Споживання пального
(в л/100 км) місто 13,3 · за містом 8,0 · комбінований цикл 9,9;
Викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 227

Рух – це те, що нас визначає.
Нова Panamera.
Ми віримо у мрійників. У тих, хто любить створювати та переосмислювати. У тих, хто постійно кидає виклик собі та статус-кво.
Хто не боїться запитувати «А що, як…?». Тих, хто йде своїм шляхом. Тому що легким шляхом прогресу ніколи не досягнути. Ми
віримо в силу ідеї. І в тих, хто втілює ідеї в реальність, вкладаючи в це свій власний драйв.

Panamera 4S E-Hybrid: Споживання пального (в л/100 км) комбінований цикл 2,2–2,0; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл
51–47; споживання електроенергії (в кВт/100 км) комбінований цикл 18,1–17,4
Panamera Turbo S Sport Turismo: Споживання пального (в л/100 км) місто 15,0–14,9 · за містом 8,8–8,7 · комбінований цикл
11,1–11,0; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 253–251

Моделі Porsche Нова Panamera

Єдина річ, яку ми не допускаємо під час розробки –
це компроміс.

Чи може бачення концепцій бути
логічним? Чи взагалі таке можливо?
Може й ні. Але ми віримо, що чим
далекогляднішою є ідея на початку, тим
більш захоплюючою вона виявляється
в кінці. Тоді за це варто боротися, як це
було у випадку з автомобілем Panamera.
Спортивний автомобіль на чотирьох?
З вражаючою продуктивністю
та надзвичайним комфортом? З
характерною для Porsche динамікою й
водночас високою ефективністю? Для
багатьох це здавалося неможливим. Інші
вважали такі заяви надто сміливими.
З автомобілем Panamera ми твердо
йшли своїм шляхом, завжди залишалися
вірними своїм ідеям – і тим самим
ввели типову ДНК Porsche в сегмент
розкішних седанів. З новою Panamera
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ми продовжуємо послідовно крокувати
своєю власною стежкою.
Екстер’єр нових моделей Panamera був
ретельно вдосконалений, включаючи
нову передню частину та новий дизайн
коліс. Panamera 4S E-Hybrid — новий
член родини зі значно збільшеним
діапазоном електричної потужності
та оновленою стратегією щодо
експлуатації.
Особливістю, яка підкреслює
спортивний характер нових моделей
Panamera GTS, є 4,0-літровий двигун V8
з двома турбінами та лінійним набором
потужності, як в атмосферного агрегату.
Завдяки ретельному оновленню двигуна
та стандартного обладнання Panamera
Turbo стала новою Panamera Turbo S.

Panamera 4S E-Hybrid: Споживання пального (в л/100 км) комбінований цикл 2,2–2,0; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл
51–47; споживання електроенергії (в кВт/100 км) комбінований цикл 18,1–17,4
Panamera Turbo S Sport Turismo: Споживання пального (в л/100км) місто 15,0–14,9 · за містом 8,8–8,7 · комбінований цикл
11,1–11,0; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 253–251
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo: Споживання пального (в л/100 км) комбінований цикл 2,2–2,1; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 52–49; споживання електроенергії (в кВт/100 км) комбінований цикл 19,3–17,4

Моделі Porsche Нова Panamera

Ідеальна для вашого стилю життя.

З самого початку ми задали собі
одне питання: чи справді спортивний
седан повинен виглядати як седан?
Нова Panamera втретє відповідає
«категоричне ні».
У силуеті й пропорціях усіх трьох
моделей Panamera, Panamera
Executive або Panamera Sport Turismo
безпомилково вгадується Porsche.
Атлетичний, з обтічними лініями, чіткими
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контурами та потужними м’язами. У
кожній з моделей усі ці особливості
підкреслені індивідуально.
У той час як Panamera Sport Turismo
щедро пропонує ще більше місця
для багажу, якого вимагає ваш стиль
життя, моделі Panamera Executive
поєднують спортивну їзду та комфорт
для пасажирів задніх сидінь завдяки
колісній базі, збільшеній на 15 см.

Panamera 4 Executive: Споживання пального (в л/100 км) місто 11,3–11,0 · за містом 7,6–7,4 · комбінований цикл 9,0–8,9;
викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 205–202
Panamera Turbo S: Споживання пального (в л/100 км) місто 14,9–14,8 · за містом 8,5–8,4 · комбінований цикл 10,8–10,7;
викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 247–245

Моделі Porsche Нова Panamera

Ідеальне місце, щоб створювати
свою власну історію.

Характерна для Porsche вишукана
ергономіка спортивного автомобіля
з висхідною центральною консоллю,
більш плоскою панеллю приладів
та аналоговим тахометром у центрі
приладової панелі. Нове покоління
керма в поєднанні з концепцією Porsche
Advanced Cockpit забезпечує швидкий
доступ до найважливіших функцій.
На водійському сидінні все створено
для комфорту водія, щоб він прямував
до наступного пункту призначення,
відчуваючи спортивний характер
автомобіля.
Водночас на задньому ряді панує спокій
та багато простору для родини, друзів чи
колег. А що ж позаду?
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Просторе багажне відділення за задніми
дверима, що широко відкриваються.
Спинки задніх сидінь, що складаються,
дозволяють транспортувати габаритний
вантаж. Це не зовсім характерно
для спортивного автомобіля, але це
характерно для Panamera.
Що стосується всього іншого –
вирішувати вам. Варіанти сидінь, шкіряне
або двоколірне комбіноване оздоблення
інтер’єру? Вишукане оздоблення
деревом, алюмінієм або карбоном? Більш
спортивний? Ще більш розкішний? І те,
і інше? Варіанти персоналізації майже
безмежні. Тож ви можете дати волю своїй
творчості і прямувати своїм власним
шляхом. Втім, як і завжди.

Panamera 4S E-Hybrid: Споживання пального (в л/100 км) комбінований цикл 2,2–2,0; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл
51–47; споживання електроенергії (в кВт/100 км) комбінований цикл 18,1–17,4

Чари Porsche Christophorus

Життя на повну.
Текст: Бен Уінтер.
Фото: Тай Мілфорд.
Стаття із журналу «Porsche Christophorus», випуск 395.

«Ковзаючий» – так Джим Гудлет
називає свій улюблений стиль водіння.
Віртуозний дрифт на Porsche 911 SC
Rally. На блискавичній швидкості з
турбінами з 1980-х. Займайте свої уявні
пасажирські сидіння.
Деякі люди вміють так захопливо
розповідати, що здається, наче ти бачив
усе своїми очима. Гуркоче грім, небо
крає блискавка, і ти наче в центрі подій,
хоча насправді можеш сидіти за столом у
себе на кухні. Джим Гудлет — саме такий
оповідач. У себе в Савані, штат Джорджія,
на своєму Safari Rally 911 він ганяє так,
що тільки пил стовпом.
Хочете дізнатися, що він відчуває, коли
їде по бездоріжжю за кермом Porsche
911 SC 1978 року? Це просто. Зв’яжіться з
Джимом Гудлеттом. Навіть у віртуальному
спілкуванні його посмішка така сяюча,
що вам доведеться зменшити яскравість
монітора. Ось він з гордістю спрямовує
камеру свого комп’ютера на бігову
доріжку під його робочим столом. «Кожен
день я долаю від восьми до двадцяти
миль, не виходячи з офісу!» – ділиться
він. Раптом, понизивши голос, він питає
з усмішкою: «Знаєш, що я люблю в
перегонах? Я 1962 року народження,
і щоб підтримувати швидку реакцію і
витривалість я ганяю на карті, змагаючись
із хлопцями, які вдвічі молодші за мене.
Вони мають надзвичайну фізичну форму,
тож бігова доріжка під столом допомагає
зберігати почуття пізнього гальмування, і
тоді я в дрифті можу на повній швидкості
розгорнути карт, так само як я роблю це,
коли їду по бездоріжжю за кермом свого

Safari Rally 911 Porsche». Джим називає
таку манеру «ковзаючою». «Це виглядає як
керований занос -– і трапляється більше
ніж 500 разів під час десятигодинних
перегонів. Це просто клас!».
Джим говорить із задоволенням про
кожен момент свого життя. Його історія
про чемпіонат з картингу, в якому
він брав участь зі своїм другом Реєм
Шеффером, захоплює дух. Слухаєш
його, і ти ніби сам там побував. Джим
яскраво описує деталі, перескакуючи
з п’ятого на десяте, як на справжніх
американських гірках. І тут ти ловиш себе
на думці: а про що я Джима власне питав?
Тобі просто цікаво, чим ще здивує цей
унікальний і самобутній оповідач, який
просто заряджає своєю життєрадісністю.

Потім Джим раптом каже: «Коротше,
якось так». І ти розумієш, що завершення
яскравої історії вже близько. Кінець!
Приблизно так, мабуть, відчуваєш себе
на пасажирському місці в його 911 SC:
блискавичне стакато, тряска, емоції й
несподівані повороти.
Опозитний двигун з повітряним
охолодженням реве, земля і каміння
б’ються в днище авто. Щодуху до лісу,
а Джим ще й кричить тобі в гарнітуру,
питаючи як ти там. «А що?», – мимриш
ти. Твоє питання звучить у навушниках
хрипко і мляво. У відповідь Джим різко
витискає педаль, розвертає 911-й боком,
потім вирівнює його невимушеним
поворотом керма. У автомобіля така сила
тяги, від якої втрачаєш дар мови.
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Він рве вперед так, що тільки грудки
з-під коліс розлітаються, а тебе вдавлює
в спинку сидіння. Джим посміхається,
ти посміхаєшся теж. Так от, що означає
ковзаючий стиль. Що ж, здається,
тепер саме час розслабитися в його
улюбленому барі.
На своєму 911 SC Джим намотав в
Аппалачах уже десятки тисяч кілометрів.
По просторах дикої природи, по дорогах,
яким невідомий асфальт. У стилі, який «не
такий вже й небезпечний», як стверджує
Джим у відеочаті, подолавши вже понад
сім кілометрів на доріжці. Любов до
позашляховика Porsche зародилася
в душі Джима Гудлета після яскравих
вражень, які врізалися в пам’ять з
непереборною силою. Вони схожі на
картини в галереї, куратор якої знає свою
справу. Такі самі картинки-враження
Джим передає і іншим.
Картина перша: ралійні автомобілі Hot
Wheels, які в дитячих руках завжди
їздять тільки бічним ковзанням.
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Дрифтинг на дивані або між тарілками
і чашками – це нормально. Принаймні
для Гудлета це завжди було так. З
палаючими очима ентузіаста проводить
він парад своїх моделей 911 на
письмовому столі.
Картина друга: Джиму 11 чи 12 років,
він дивиться автоперегони з батьком.
У міжнародній Гонці чемпіонів (IROC)
Porsche 911 RSR вилітають з траси, але
знову, проїхавши по узбіччю, наче й не
було нічого, дрифтуючи, повертаються
на трек й обходять суперників одного
за іншим. Джим у захваті – і це ще м’яко
сказано. Він буквально дістає друзів у
техаському Денвері розповідями, як же
це круто - Porsche.
Картина третя: фотографії в
європейському спортивному журналі.
На них зображені спортивні автомобілі
Porsche 911 SC 1978 року, які тоді
викликали фурор на Ралі Сафарі в
східній Африці. Пройшли роки і Гудлет
купує 911 SC 1978 року, який вже

“Ти повинен
відчути, яку радість
приносить цей
автомобіль.”
Джим Гудлет

пізнав різного роду трансформації і
тепер в результаті переробки шасі й
двигуна, установки дуги безпеки, а
також сидінь перегонового типу і шести
точкових ременів безпеки остаточно
перетворюється на автомобіль для
перегонів на ралі «Сафарі».
Картина четверта: випускник
університету, Джим відвідує дилерський
центр Porsche в Х’юстоні. На екскурсії
за лаштунки він хоче справити враження
на подругу та дивом отримує Porsche
930 на тест-драйв. Продавець напевно
здогадався, що у цього шибеника навряд
чи є гроші на це чудо техніки, але це

його, схоже, не турбує. Він розпалює
в Джима пристрасть, яка ніколи вже
не згасне. У віці 50 років Джим купує
схожий за конструкцією 911 Turbo 1984
року в кольорі Grey Metallic. Модель 930
стає його першим Porsche.
Через 28 днів у його житті з’являється
копія 911 RSR, і він знову не упускає
шанс. Porsche 911, що важить майже
1000 кг, з трубчастою рамою і кузовом зі
скловолокна, гарцює в його гараж наче
жеребець. Коли через майже три роки
до нього приєднався ще й 911 SC, в його
гаражі зібралися всі ті божевільні і чарівні
автомобілі, образи яких давно оселилися

в голові Джима. «Тільки одне ти собі не
зможеш уявити», – переконано заявляє
він, нахиляючись ближче до камери. «Ти
повинен відчути на власному досвіді,
яку радість приносять ці автомобілі.
Наскільки вони дикі й вибухові, продумані
й витончені, прості й при цьому такі
багатогранні. Porsche – це мрія. Коли вона
стає реальністю, все інше раптом блідне
поряд з нею». Людина з далекої Америки
махає рукою в камеру. Киває і сміється.
Екран темніє.
Усі статті журналу
Christophorus доступні
за посиланням
christophorus.porsche.com
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Чари Porsche Christophorus

Два захоплення для дозвілля.
Текст: Ерік Еггерс
Фото: Деніс Далецький, Торстен Доерк, Паола Ролдан.
Стаття із журналу «Porsche Christophorus», випуск 395.
Ніщо так не приносить задоволення Андре Вірсігу, ніж можливість покопатися
в Porsche. Але знову і знову непереборна пристрасть тягне його з майстерні у
відкрите море: супермарафон «Сім океанів».

Шість років. Стільки часу пройшло з тих
пір, як Андре Вірсіг і Вольфганг («Воллі»)
Ельгес привезли в свою майстерню в
Падерборн цей сріблястий Porsche 911
Coupé. Перша реєстрація – 1977 рік,
2,7-літровий двигун потужністю 121 кВт
(165 к. с.), чорне шкіряне оздоблення. «У
2014 році цей автомобіль був у досить
хорошому робочому стані, – згадує
Вірсіг. – Але Воллі захотів встановити
оригінальні смугасті сидіння. Потім йому
не сподобалась якість лакофарбового
покриття, а потім він вирішив
удосконалювати технічну систему, щоб
усе було ідеальним, – і пішло-поїхало».
Тож два друга розпочали проект повної
реставрації автомобіля до початкового
стану. Вони зняли фарбове покриття,
перебрали двигун і стали шукати
оригінальні запчастини. Вірсіг з головою
поринув у справу. 47-річному чоловікові
подобається возитися з автомобілем після
робочого дня в офісі.
«Я б з’їхав з глузду, якби весь час тільки
розмовляв і писав», – ділиться він. Вірсіг
очолює відділ продажів і маркетингу в
одній з консультаційних фірм компанії SAP,
і автомобіль 911 – це не перший Porsche,
до якого він разом з Воллі доклав руку.
Вони познайомилися ще в юності і так і
залишилися добрими друзями. Спорт і
захоплення Porsche ще більше укріпили
їхню дружбу.
Шість років. І дві основні причини, чому
реставрація так затягнулася. По-перше,
Воллі любить ретельний підхід до справи.
По-друге, Вірсіг виявив у собі ще одну
пристрасть.

Історія цього захоплення починається в
лютому 2012 року на одному з пляжів
Ібіци в Іспанії. Як і кожного року, Вірсіг
хотів подолати 300 м від берега до буйка.
Але взимку вода в Середземному морі
дуже холодна, лише 14 градусів. Від
переохолодження його тіло заніміло і
перестало слухатися. «Це був шок», –
згадує він, – «Я не міг плисти, буквально
заціпенів від холоду». Цей випадок не
давав йому спокою, адже раніше будьякий спортивний виклик був йому під
силу. З юності він був відмінним плавцем,
пізніше захопився тріатлоном. У 2003 році
він зайняв солідне 183-тє місце серед
любителів на Чемпіонаті світу Ironman
на Гаваях. Тож тут на Ібіці, він дає собі
слово зробити все, щоб доплисти до буя
в наступному році. Насамперед починає
приймати виключно холодний душ. Потім
встановлює під навісом для автомобіля
бочку і сидить по шию в крижаній воді,
поки його дружина і діти ніжаться під
пледом на дивані. Чи можна звикнути
до холоду? «Ніколи!», – вигукує Вірсіг
і широко посміхається. Але він хотів
дізнатися, на що здатний, і вийшов зі своєї
зони комфорту. Рік по тому він допливає
до буя – і ставить перед собою нову мету.

теж носить «біопрен», так він жартома
називає захисний жировий шар. «Вам
стане в пригоді запас жиру для успішного
запливу». Коли у вересні 2014 року Вірсіг
вирішив подолати найвідомішу дистанцію
в марафонському плаванні від Дувра
до Кале, він був націлений на високі
результати. Він мужньо терпів холод, у
великій кількості поглинав калорійну їжу,
що подається за допомогою телескопічної
жердини із супроводжуючого човна,
боровся з силою припливів і потужними
течіями. Відстань по прямій складала
33,2 кілометра. Відстань, яку він подолав,
сягала 45,88 кілометра. Це зайняло 9
годин 43 хвилини. Йому це вдалося з
першої спроби. Ніколи Вірсіг не відчував
себе краще. Місія виконана. Але потім
йому попалася стаття про Стівена
Редмонда. У 2012 році цей ірландець став
першим плавцем, який підкорив усі етапи
супермарафону «Сім океанів». Так почала
кристалізуватись наступна мета Вірсіга.

Його вибір падає на Ла-Манш. Правила
Асоціації плавання через Ла-Манш
просто скажені. Плавців супроводжує
човен, який контролює порядок перетину
протоки. Але торкатися його не можна.
Неопренові костюми заборонені – лише
плавки і шапочки, тому багато плавцівмарафонців використовують натуральну
термоізоляцію. Вірсіг, широкоплечий атлет
з міцним, як лещата, рукостисканням,
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На другому етапі «Семи океанів» він
відкриває для себе нові горизонти. У
2015 році у водах Тихого океану між
Гавайськими островами Молокаї і Оаху
він, поряд зі спортивними амбіціями і
надлюдським умінням володіти собою,
віднаходить тісний зв’язок зі стихією –
стає одним цілим із безкрайнім океаном.
Вірсіг зустрічається з експертом із захисту
від акул бароном Йозефом Керкерінком
Цурборг, щоб підготуватися до зустрічі з
цими хижаками. Також він намагається
подумки налаштуватися на потенційну
зустріч із «португальським корабликом»
– фізалією, однією з найбільш отруйних
медуз у світі. Пізніше, коли вночі він таки
зіткнувся з цією істотою, біль від отрути
буде таким сильним, що здаватиметься,
наче йому відкусили ліву руку. Вірсіг
був готовий на цьому закінчити заплив.
Але потім він зрозумів: «Якщо я зараз
зупинюся і піднімуся на човен, біль все
одно нікуди не зникне». Тож він продовжив
плисти. Його жалили безліч разів, він
зустрів гігантського кита, а потім ще й
велику блакитну акулу, яка вивчала його
кілька хвилин.

медузи «левова грива» навкруги. У
кінці дистанції Вірсіг на межі своїх
можливостей. Капітан катера, що його
супроводжує, готовий усе зупинити.
Шторм, що насувається, стає все
більш загрозливим. А швагер, який
годує Вірсіга їжею з човна, кричить: «Ти
повинен плисти ще швидше!». Вірсіг
пливе швидше. Дванадцять годин
потому, долаючи бурхливі хвилі, він,
нарешті, досягає скелястого берега – а
там ледве-ледве долає останні пару
метрів до човна. Ніколи він не був такий
близький до смерті, як у ті хвилини.

Незадовго до фінішу кілька годин йому
доводиться боротися з сильною течією,
яка відносить його назад. І нарешті,
через запаморочливі 18 годин 46
хвилин, він досягає бажаного берега.
Що було найбільшим випробуванням?
Вірсіг відповідає, ні на секунду не
замислюючись: «Північна протока між
Північною Ірландією та Шотландією в
2016 році». Майже 35 кілометрів по
прямій лінії, поривчастий вітер, онімілі
від крижаної води кінцівки, паралізовані
лицьові м’язи, нещадна течія і гігантські

Вірсіг захоплено згадує, як блищали
косяки риб у променях сонячного світла
під водною гладдю і як, розсікаючи
біолюмінесцентний планктон в протоці
Санта-Каталіна, його руки залишали
світлову доріжку: «Це було схоже на
пилок фей з «Пітера Пена», – згадує він.

Вірсіг наближається до межі людських
можливостей, здійснюючи запливи в
Новій Зеландії і Японії. Чимраз більша
любов до моря поступово витісняє його
спортивні амбіції. Коли в Японії пересічні
хвилі буквально підіймають його в
повітря, він тільки насолоджується
міццю океану. А коли він на старті
запливу в протоці Цугару пізно вночі
підтягується на скелі, то ненароком
будить сплячого морського лева і
дивиться йому прямо в очі.

Що найсильніше мотивує його сьогодні?
Здатність води загострювати його
сприйняття. «Чим довше плаваєш, тим
більше загострюються відчуття. Ти стаєш
надзвичайно чутливим, відразу відчуваєш,

Найвища якість завдяки
переробці відходів
Porsche робить ставку на екологічно
безпечні матеріали. Наприклад, в
Porsche Taycan в якості верхнього
покриття днища використаний еконіл
(екологічний нейлон). Високоякісне
еконілове волокно виробляється з
повністю переробленого поліаміду
6 (ПА6). Не менше 50 відсотків
ПА6 отримують безпосередньо з
відходів споживання, зокрема зі
старих рибальських сіток і килимів
з високим ворсом. У порівнянні зі
звичним ПА6 кожна тонна еколіну
дозволяє заощадити 7 барелів
сирої нафти, уникнути викидів 5,71
тони CO2 в атмосферу і знизити
парниковий ефект на величину до
80%.

Сім океанів
Супермарафон «Сім океанів» заснував
у 2009 році Стівен Мунатонес (США).
Це свого роду аналог клубу альпіністів,
підкорювачів семи найвищих гірських
вершин на семи континентах.

«Тепер я плаваю, бо
хочу бути частиною
океану, який я так
сильно люблю».
коли температура води знижується на
одну десяту градуса, ти зливаєшся з
морем в єдине ціле». Тим неприємніше
стає зіткнення з предметами, яким у
морі не місце. «Я плив серед пластикових
пакетів і мені було страшно до смерті». Він
щоразу натикався на сміття, а в Ла-Манші
одного разу навіть вдарився головою об
європіддон.
Щоб стримати стрімке забруднення
океану, Андре Вірсіг веде активну
діяльність як амбасадор Німецької
організації із захисту Світового океану.
Океан зайняв одне з головних місць у
його житті. Він читає лекції і закликає
дітей та бізнесменів оберігати морські
ресурси. «Спочатку я стрибав у море,
тому що любив плавати, – каже він. – А
зараз я плаваю, тому що люблю океан і
хочу ним насолоджуватися». У 2013 році
Вірсіг почав готуватися, щоб переплисти
Ла-Манш. А в червні 2019 року переплив

Протока Ла-Манш
Англія – Франція
Подолана дистанція: 45,88 км (28,51
миль)
Протока Каіві
Молокаї – Оаху (Гаваї, СШA)
Подолана дистанція: 55 км (34 милі)
Гібралтарську протоку, ставши 16-м
атлетом у світі, який подолав усі етапи
супермарафону «Сім океанів». Шість
довгих років самовідданих тренувань,
життя на межі з ризиком втратити все,
включно з власним життям. Озираючись
назад, він хитає головою і не вірить,
що це відбулося насправді. Невже
це дійсно був він? Тепер для нього
пріоритетом є сім’я, нормальне життя
та підсумовування того, що вдалося
досягти. І ще дещо: найприємніша річ
для Андре Вірсіга – це копання в двигуні
автомобіля Porsche разом зі своїм
другом Воллі. У будь-якому випадку
Porsche 911 тепер повністю готовий до
нових пригод.
Усі статті журналу
Christophorus доступні
за посиланням
christophorus.porsche.com

Північна протока
Північна Ірландія – Шотландія
Подолана дистанція: 52,04 км (32,34 милі)
Протока Санта-Каталіна
Острів Санта-Каталіна – Лос-Анджелес
(США)
Подолана дистанція: 40,6 км (24,9 милі)
Протока Цуґару
Хонсю – Хоккайдо (Японія)
Подолана дистанція: 42,1 км (26,1 милі)
Протока Кука
Південний острів – Північний острів (Нова
Зеландія)
Подолана дистанція: 32,9 км (20,4 милі)
Гібралтарська протока
Іспанія – Марокко
Подолана дистанція: 18,2 км (11,3 милі)
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Енергія, що приводить у рух Taycan.
Особистий погляд на розробку першого
повністю електричного Porsche.
Наскільки новий Taycan насправді відповідає духу
Porsche? Як це часто буває, істина криється в деталях. І в
людях, які займалися розробкою автомобіля. Адже наші
працівники прагнуть щодня створювати щось особливе.
Вони встановлюють стандарти якості. Продумують кожний
крок наперед. Від непростого завдання створити звучання
першого повністю електричного Porsche та дизайн його
інтер’єру до зарядної інфраструктури та виробничих процесів.
Сьогодні вони поділяться з вами, як виглядає їхній типовий
робочий день.

“Моє завдання – зробити
так, щоб наші електромобілі
звучали як справжні Porsche.”
Тобіас Хілерс
Менеджер зі звукового дизайну

1 Тобіас Хілерс проводить тестування звуку
2 Тобіас Хілерс у студії звукозапису
3 Запис звуку
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Звук – акустична візитна картка Taycan.
Тобіас Хілерс, менеджер зі звукового дизайну, та його
команда – це фахівці, що розробляли звучання нового Taycan.
Вони подарували йому голос. Для них це було ясно як день:
звук повинен бути автентичним та пасувати до автомобіля.
Це означає, що звук повинен лунати з самого автомобіля – з
приводних модулів. Адже приводи електромобіля також
генерують шуми. Тож при розробці звуку для електромобілів
дуже важливо виділити ті частини приводу, які добре звучать
та підходять для автомобіля, та відфільтрувати небажані звуки.
Щоб цього досягти, під час творення звуку проводиться багато
суб’єктивних та об’єктивних порівнянь. Особливо важливими
є суб’єктивні аудіозразки та опитування в студії звукозапису,
коли різні звуки відтворюються декільком присутнім, щоб
визначити, чого хочуть клієнти, на основі їхньої реакції. Таким
способом Тобіас та команда після декількох етапів ітерації
врешті-решт створюють звук, що надає водію уявлення про
характер водіння та викликає неймовірні емоції. В результаті
маємо Porsche Electric Sport Sound. Потужний звук, який стає
тим об’ємнішим та потужнішим, чим динамічніше рухається
автомобіль.

2

«Звук Taycan
відрізняється від
звуку всіх інших
автомобілів. Адже
він звучить як
Porsche».
Тобіас Хілерс,
Менеджер зі звукового дизайну

1

3

1

2

3

«Я знаю кожен
гвинтик у нашому
відділі. Кожен процес,
кожен компонент».
Мілан Спасіч,
Розробник моторних модулів
4

5
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Інтер’єр – шкіра Club «OLEA» задає нові стандарти.
Забезпечити, щоб водій та пасажири відчули бренд Porsche
та цінності, пов’язані з ним, і могли до них доторкнутися
всередині автомобіля – це завдання Ярі Уде, Корнелії Розенбом
та Екрема Топчу, а також інших працівників відділу розвитку
матеріальних ресурсів. Вони відповідають за вибір, розробку та
випробування матеріалів салону майбутніх автомобілів. Дбаючи
про екологію, вони створили шкіру Club «OLEA», що задає нові
стандарти щодо безпечних методів обробки. Дубильні агенти
мають рослинну основу та виготовляються з листя оливкового
дерева, які є відходами харчової промисловості.

«Автомобіль Taycan став
чудовою можливістю знову
заявити про себе».
Екрем Топчу,
Дизайнер Porsche в сфері колористики та оздоблення

Зарядна інфраструктура – повністю заряджений Porsche.
Саймон Шульц, менеджер виробництва зарядної
інфраструктури, щодня слідкує за екосистемою зарядки
Porsche. Він супроводжує повний процес розробки продукту,
поки він не буде готовий до серійного виробництва. Його
найважливіше завдання – дивитися на продукт з позиції
клієнта. Зрештою, клієнт Porsche отримує всі продукти з
одного джерела. Автомобіль, зарядну станцію для підзарядки
вдома та пристрій Porsche Home Energy Manager, який
ефективно та безпечно регулює споживання енергії в
домашніх умовах. Пристрої гармонійно поєднуються не тільки
на функціональному рівні, але й візуально – все відповідає
типовим для Porsche стандартам дизайну, якості та відчуттів.
Виробничий відділ відкриває нові горизонти.
У новому виробничому цеху, який був побудований спеціально
для Taycan у Цуффенгаузені, Мілан Спасіч із самого початку
бере під свій контроль усі нові процеси. Найбільша зміна
пов’язана з переходом на електропривід – це, мабуть, робота з
високовольтною батареєю і її компонентами. Але є багато інших
відмінностей на новому заводі, який в перспективі повинен
стати «Фабрикою нульового впливу» – виробничим заводом
без негативного впливу на навколишнє середовище: нове
обладнання, нові потужності з безпілотними системами, нові
виробничі цикли.
Клацніть на QR-код, щоб прочитати повну
версію статті.
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Ярі Уде, розробник матеріалів інтер’єру в відділі технології матеріалів Porsche
Тестування продукту
Виробничий цех у Цуффенгаузені
Встановлення кабельних джгутів та шлангів охолоджуючої рідини
Мілан Спасіч, розробник моторних модулів
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Світ Porsche Porsche Smart Mobility

Відчуття нового.

Коли ви зустрічаєте Стефана Бройтігама, він здається
розслабленим, замкнутим у собі хлопцем. Але коли ви бачите
його дизайнерські роботи та колекцію міжнародних призів,
які він виграв, ви розумієте, що за цим фасадом криється
пристрасть до швидкості. Ми хотіли дізнатись більше, тож
відвідали дизайнера в його новому будинку в Гамбурзі, де
дали йому можливість протестувати новий автомобіль
Porsche 992 Carrera S та сервіс Connect.
Ми зустрічаємося зі Стефаном Бройтігамом після обіду і застаємо
його за чашкою улюбленої кави. Він запросив нас відвідати його
дизайн-студію – будівлю з червоної цегли в Гамбург-Оттенсені,
що поєднує в собі грубий, ганзейський індустріальний шарм
та сучасний інтер’єр. Як співзасновник та власник «Bräutigam &
Rotermund» він зумів перетворити свою пристрасть на кар’єру. Його
місія? Використовувати жорсткі принципи брендінгу, щоб зробити
бренди більш впізнаваними. Через два роки після заснування
компанії відомий німецький клуб арт-директорів визнав студію
Бройтігама та його партнера «Агенством Року 2014». Один із
поточних проектів – новий корпоративний дизайн Гамбурзького
репербанського фестивалю, найбільшого фестивалю клубного
мистецтва в Європі.

«Я великий шанувальник
Porsche з самого дитинства».
911 Carrera S: Споживання пального (в л/100 км) місто 12,9
· за містом 7,7 · комбінований цикл 9,6; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 220
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Що його надихає? Спортивні автомобілі з Цуффенгаузена з
їхнім ідеальним зчепленням з дорожнім покриттям. Особливо
він любить свій чорний 964 C2 1992 року, що з дитинства був
автомобілем його мрій. І досі він не приховує хвилювання від
перспективи їздити на новому автомобілі 992 Carrera S із Porsche
Connect. Сонце сходить над Гамбургом, і ми знаємо: саме час
піднятися на борт. На смартфон вже встановлений додаток
Connect і чекає підключення до спорткара.
Автомобіль упевнено долає шлях, залишаючись на зв’язку з
навколишнім світом. Продукти Porsche Smart Mobility розширюють
наявні функції вашого спортивного автомобіля завдяки ряду
інтелектуальних послуг. Якщо ви бажаєте мати зв’язок зі
своїм автомобілем, потребуєте навігаційних та інформаційнорозважальних послуг або хочете підвищити рівень безпеки – ваш
віртуальний асистент завжди допоможе, забезпечить комфорт
повсякденного водіння і дасть відчути спортивний характер
автомобіля. До, під час та після вашої подорожі.

«Ви неодмінно відчуваєте,
розвиток ДНК Porsche.
Завдяки переходу на цифрові
технології додатки стають
частиною повсякденного
життя і значно його
полегшують».
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Прощавай стрес, привіт натхнення.
Стефан Бройтігам надягає сонцезахисні окуляри та сідає
за кермо. Час відправлятися на вулиці Гамбурга. Перед
відправленням він під’єднується через додаток «Connect» на
своєму телефоні до автомобіля і передає пункт призначення
безпосередньо зі свого календаря в комунікаційний центр
PCM. Дизайнер, маючи великий цифровий досвід, швидко
освоює інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Він посміхається:
швидка перевірка погоди – звичайно ж, використовуючи PCM
автомобіля. Мешканцям Гамбурга не звикати до негоди. Але
сьогодні нам пощастило: сонце світитиме всю дорогу.
Легко відчути, що водій їде рідним містом. Для нього майже
кожен куточок пов’язаний з обличчями та спогадами. Вечірки,
виставки, концерти – а також романтичні моменти в парках
на Ельбі та безмежних просторах гавані. Він схвильовано
показує на нову будівлю, яку він раніше не помічав. Йому
подобається жити з родиною тут, у Гамбурзі, адже він добре
інтегрований у місцеву спільноту. Він відвідує багато подій
Porsche і зустрічається з іншими ентузіастами як особисто, так і
в інтернеті, особливо з #heckcrew.

«Мені дуже подобається жити
в Гамбурзі. Я відчуваю себе як
вдома, тому що тут так багато
контрастів, але водночас все
співіснує в гармонії. Мене це
надихає».
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Те, що його любов до гарного дизайну автомобілів також є
частиною його повсякденного життя, видно з публікацій в його
Instagram-акаунті, де він із задоволенням робить професійні
огляди спортивних автомобілів. Ми дізналися ще про один
талант Стефана: він відмінно відчуває повороти й точно знає,
коли знизити швидкість, а коли елегантно прискоритись.
Ми припаркуємо 911 в одному з його улюблених місць у
гамбурзькому - районі Оберхафен, щоб зробити фотографію
на пам’ять. Мимохідь він пояснює різні стилі вуличних
художників, які залишили свій слід на старих промислових
фасадах уздовж Ельби. Потім ми повертаємось до студії,
обговорюємо день, що минув. На його думку, Porsche чудово
здійснив перехід на цифрові технології завдяки сервісу
Connect, полегшуючи тим самим життя водіїв: менше стресу
від заторів, повний контроль за показниками споживання та
стану автомобіля – і постійний доступ до найкращих пісень
з його численних музичних плейлистів. Улюблений аспект
роботи для Стефана Бройтігама – це інноваційні інструменти,
що полегшують життя, а новий автомобіль 992 Carrera S
та його сервіс Connect, безумовно, робить це бездоганно.
Він припарковує авто на автостоянці студії поряд зі своїм
класичним автомобілем, виходить і на мить затримує свій
погляд на двох моделях, які розділені більш ніж трьома
десятиліттями історії автомобілебудування.

911 Carrera S: Споживання пального (в л/100 км) місто 12,9
· за містом 7,7 · комбінований цикл 9,6; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 220
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ТОП 5 головних особливостей
Porsche Connect.

Більш зручне планування подорожей, підвищений рівень безпеки та простіше
керування – з сервісом Porsche Connect ви можете розширити наявні
функції вашого автомобіля Porsche, додавши різноманітні послуги. Ними
можна користуватися через комунікаційний центр Porsche Communication
Management (PCM) в автомобілі та через додаток Porsche Connect.

Особливості останньої моделі Porsche 911:
Пакет Car Remote
Тримайте все під контролем на відстані. Вам навіть не потрібно бути поруч
із вашим автомобілем Porsche, щоб переглянути дані про транспортний
засіб чи подорожі або активувати певні функції. Щоб спростити ваше
повсякденне життя, ви можете керувати функціями автомобіля Porsche
дистанційно. Просто скористайтеся додатком «Connect» або вебсайтом
«My Porsche». Різні сервіси дозволяють вам перевіряти місцезнаходження
та різноманітні дані автомобіля, наприклад, рівень масла, витрати на
маршрут та багато іншого. Для цього вам не потрібно знаходитись у салоні
автомобіля. Навіть у темряві ви можете знайти свій Porsche за допомогою
Car Finder та функції Horn & Indicator, а завдяки Car Control ви завжди
знаєте, як далеко ви можете заїхати на своєму автомобілі Porsche.
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*Додаток Porsche Connect доступний для всіх серій. Водії Taycan та нових моделей 911
та Cayenne (станом на модельний рік 2018) можуть використовувати додаткові функції,
наприклад, пакет Car Remote та пакет Car Security. Водіям інших моделей для цього також
знадобиться додаток Porsche Car Connect.

Функції, загальні для всіх моделей:
Navigation Plus: інформація про дорожній рух в
режимі реального часу
Завдяки інформації про дорожній рух у режимі реального часу ви швидко і
без стресу прибудете до місця призначення. Ділянки на картах позначаються
різними кольорами. Тож ви вже заздалегідь знаєте, яка дорожньо-транспортна
ситуація на вас чекає на обраному вами маршруті і які існують альтернативи.

Додаток Porsche Connect*
Завдяки додатку Porsche Connect ваш зв’язок зі спортивним автомобілем стане
ще тіснішим: легко синхронізуйте пункти призначення, контакти та календарі з
вашим Porsche, плануйте свої подорожі та насолоджуйтесь функцією преміумкласу потокового відтворення музики. Забезпечує віддалений доступ до вашого
Porsche. Ви можете легко знайти автомобіль, заблокувати або розблокувати
двері, перевірити тиск у шинах. Все, що вам потрібно підключення до інтернету.

Голосовий асистент
Голосовий асистент дозволяє легко задати нову зупинку за допомогою
голосової команди – і вам навіть не потрібно вказувати точну адресу. Ви також
можете дізнатися, наприклад, про погоду в пункті призначення або прослухати
новини бізнесу, політики та спорту, які будуть озвучені оптимізованим і
максимально природним голосом. Голосовий асистент також знає безліч
цікавих місць і за запитом доставить вас у будь-яке з них, як удома, так і за
кордоном. Діапазон функцій залежить від моделі. Наприклад, Taycan уперше
пропонує можливість активувати голосовий асистент за допомогою команди
«Привіт, Porsche».

Пошукова система Finder: онлайн-пошук
Хочете знайти хороший ресторан у незнайомому місті? Це завдання
для Porsche Connect Finder. Установивши з’єднання для передачі даних,
використовуйте Finder для пошуку адрес, контактів та відгуків про ресторани,
які були введені попередніми відвідувачами. Система також допоможе вам
швидко знайти найближчі безкоштовні місця для паркування, найближчу АЗС
або дізнатися про поточні ціни на пальне.
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Світ Porsche Porsche Motorsport

Кожні перегони Ле-Ман мають
свою історію.

Ле-Ман. місто на заході Франції, яке раз на рік стає епіцентром
світу автоспорту. 24-годинні перегони, що проходять в цьому
місті, – одні із найбільш видовищних і легендарних у світі.
Крім того, місто стало другим домом для Porsche Motorsport –
звичайно ж, після центру розробок у Флахті.
Цього року ми святкуємо 50-ту річницю нашої першої
перемоги. 14 червня 1970 року автомобіль Porsche 917
KH, яким керували Річард Атвуд та Ганс Херрманн, першим
перетнув фінішну пряму. Після цієї перемоги відбулися ще 18
перемог у загальному заліку. З 19 перемогами в загальному
заліку та понад 100 перемогами у класах, ми стали еталоном
на трасі Circuit de la Sarthe.
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Перший переможець у загальному заліку перегонів Ле-Ман:
Автомобіль Porsche 917 KH

Перегони під дощем на трасі Circuit de la Sarthe.
У 1970 році Херрманн та Авуд врешті-решт перетнули фінішну
лінію Ле-Мана, подолавши рівно 4 607,811 кілометра та 343
кола під час тривалих перегонів під дощем. Сильний дощ,
сонячні промені, що прослизають крізь хмари, а потім на
зміну сонцю знову приходить затяжний дощ. У результаті
водії були змушені постійно зупинятися на піт-стопах, щоб
змінити шини відповідно до погодних умов – виклик, з яким не
кожна команда змогла впоратись. Дедалі більше автомобілів
знімалися з перегонів. Протягом цих 24 годин інстинкти водіїв
та інженерів зіграли вирішальну роль. Зрештою, ми святкували
свою першу перемогу в Ле-Мані. Рівно через 50 років ми знову
взяли участь у перегонах. Але не у Франції, як зазвичай, а
буквально у власних вітальнях.

Віртуальні перегони «24 години Ла-Мана».
Через глобальну пандемію та пов’язані з цим скасування в світі
автоспорту, 24-годинні перегони були перенесені у віртуальний
світ. Ми швидко створили команду Porsche Esports, що
складається з 8 заводських водіїв та 8 кібергонщиків.

Дві версії перегонів 24-години Ле-Мана за один рік.
Завдяки віртуальним технологіям любителі автоспорту та водії
мали можливість випробувати дві версії перегонів 24-годин
Ле-Мана цього року, адже реальні перегони відбулися 19–20
вересня.

Рівно розподілившись між чотирма моделями Porsche 911 RSR,
наша команда брала участь у віртуальних перегонах 24 години
Ле-Мана – і одразу здобула перемогу в класі вже на першому
виїзді. Водій Porsche і колишній переможець перегонів Ле-Ман
Нік Тенді здобув перемогу в автомобілі під номером 93 разом
із юніором Porsche Айханчаном Гювеном та професійними
кібергонщиками Джошем Роджерсом та Томмі Остгаардом.
Їхній успіх був доповнений поул-позицією і найшвидшим колом
перегонів – вік-енд видався ідеальним для автоспорту.

Цей Ле-Ман, безперечно, буде відрізнятися від перегонів усіх
попередніх років. Але ми з нетерпінням чекаємо на можливість
разом пережити цю подію в непрості часи – адже для нас ЛеМан завжди буде головною подією календаря перегонів.

Команда-переможець Porsche Esports
В автомобілі Porsche 911 RSR #93
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Світ Porsche Porsche Ice Experience

Porsche Ice Experience.
Родзинка зимових видів спорту.

Відчуйте, як вас наповнюють емоції, коли
у вас вийде ідеальний дрейф. Мурашки
по шкірі гарантовані.
Температура на крайній півночі
Фінляндії починає знижуватися вже
в серпні. До жовтня вона поступово
опускається нижче нуля, і Леві
перетворюється на справжню зимову
казку, вкриваючись білим золотом.
Насправді це просто заморожені
краплі дощу. Незліченна кількість
кристалів льоду, які об’єднуються,
утворюючи суцільний покрив. Але не
можливо не відчути їхню майже магічну
силу притягання. Особливо, коли,
починаючи з січня, потужні автомобілі
Porsche перетинають сніговий
покрив, а ентузіасти Porsche постійно
випробовують межі своїх можливостей
у чотирьох зимових програмах.
Від базових навичок водіння до
захоплюючої позатрасової програми –
Porsche Ice Experience для початківців
обіцяє насичені дні.
Другий рівень, Ice Force, присвячений
чистому задоволенню від водіння. Це
ідеальна можливість розширити власні
межі можливого.
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Після успішного засвоєння перших двох
навчальних рівнів настав час переходити
на вищу сходинку: Ice Force Pro. Чітко
дотримуватись лінії перегонів та мчати
вздовж високих снігових стін, тримаючи
відстань з точністю до міліметра, – це
ще один спосіб відчути адреналін у
Фінляндії.
Окрім трьох рівнів від простого до
складного, Porsche Ice Experience також
пропонує «Ice Cup» – спеціальний
тренувальний рівень. Це унікальна
можливість випробувати свої здібності,
керуючи автомобілем на льоду.
І найголовніше, ми лічимо дні до початку
сезону 2021 програми Porsche Ice
Experience, коли учасники зможуть
відправитися у пригоду та керувати
в умовах низької температури за
полярним колом.
Якщо у вас виникли будь-які запитання
щодо Porsche Ice Experience, або ви хочете
забронювати місце, зв’яжіться з нами:
E-mail: porsche@winner.ua
Сайт: www.porsche.com/iceexperience

Сон.
Дрифт.
Повтор.

Taycan 4S: Споживання електроенергії (в кВт/100 км) комбінований цикл 25.6–24.6; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 0

Світ Porsche Porsche Travel Experience

Porsche Travel Experience.
Неймовірні перспективи.

За кермом автомобілів Porsche ви отримуєте задоволення
від водіння з перших секунд. Протягом останніх 25 років
цей основний принцип також застосовувалося до програми
Porsche Travel Experience. Тож ми вже з великим нетерпінням
чекаємо на сезон 2021 року. Основну увагу буде приділено
численним звивистим ділянкам та крутим поворотам.
Квитки на перші заходи 2021 року вже можна забронювати
онлайн. Ми додали нові напрямки до традиційного списку.
Ознайомтеся з наявним різноманіттям турів і дізнайтеся, як

Porsche Travel Experience поєднує любов до подорожей та
спортивний драйв.
Насолоджуйтесь різноманіттям сезону 2021 разом з нами та втілюйте
свої мрії за кермом автомобіля, про який можна тільки мріяти.
Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо Porsche Travel
Experience або ви хочете забронювати місце, зв’яжіться з нами:
E-mail: porsche@winner.ua
Сайт: www.porsche.com/travelexperience

Моделі Porsche 911: Споживання пального (в л/100 км) місто 15,9–12,6 · за містом 8,9–7,4 · комбінований цикл 11.3–9.4; викиди
CO₂ (в г/км) комбінований цикл 257–215
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911 GT3 RS: Споживання пального (в л/100 км) комбінований цикл 12,8; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 291

Світ Porsche Porsche Track Experience

Porsche Track Experience.
Найкраща база для максимальної продуктивності.

Ваш пульс прискорюється, адреналін наповнює судини.
Проходимо поворот. Виїжджаємо на ідеальну фінішну пряму.
Почуття неймовірні. Porsche захоплює з головою.
Програма Porsche Track Experience має багаті традиції.
Традиції, яких із пристрастю дотримувались і вдосконалювали
з 1974 року. Сьогодні, як і в минулому, головними
залишаються динаміка, максимальна безпека та величезне
задоволення від водіння – з першої секунди. І так було завжди.
Хочете дізнатися, на що здатний спортивний автомобіль?
Випробувати межі своїх можливостей на вузьких вигинах
траси? Або перевірити на практиці, чи здатні ви утримати
автомобіль на крутих поворотах? Які б задачі ви не ставили
перед собою – програма Porsche Track Experience стане для
вас справжньою перевіркою. Всі рівні навчання від простого
до складного та різноманітні спеціальні навчальні заняття
повністю адаптовані до ваших особистих навичок. Заходи
відбуваються на обраних тренувальних майданчиках, включно
з національними та міжнародними треками та різними
центрами безпеки руху.

Відчуваєте прилив адреналіну? У вас є час до кінця цього
року, щоб розпочати знайомство з програмою Porsche Track
Experience. Потім лічильник обнулиться. І все знову стане
можливим.
Перші дати тренувань сезону 2021 року будуть розміщені в
мережі в середині грудня. Тож починаємо зворотний відлік
та з нетерпінням чекаємо на початок програми Porsche
Track Experience. Як ми всі знаємо, очікування – це половина
задоволення. Як ви можете його ще більше посилити? З
подарунковим ваучером на Porsche Experience. Це чудовий
спосіб поділитися своїм ентузіазмом і подарувати чисте
задоволення від водіння.
Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо Porsche Track
Experience або ви хочете забронювати місце, зв’яжіться з нами:
E-mail: porsche@winner.ua
Сайт: www.porsche.com/trackexperience
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Світ Porsche Porsche Golf Circle

Дві пристрасті, одна спільнота.

Porsche Golf Circle – це зростаюча спільнота людей,
які поділяють свою пристрасть до Porsche та гольфу
разом із однодумцями-ентузіастами з усього світу
в рамках особистих та віртуальних зустрічей.
Вражаючі заходи об’єднують членів Porsche Golf Circle.
Неважливо, чи це події Porsche, спеціально розроблені
для членів спільноти, або спільні відвідування
всесвітньо відомих турнірів – ексклюзивні заходи та
їхні унікальні програми допоміжних заходів залучають
учасників з усього світу.
Додаток Porsche Golf Circle (для iOS та Android) – це
цифровий дім, який уперше зібрав усю інформацією
про діяльність Porsche Golf Circle в одному місці.
Зареєстровані учасники можуть спілкуватися
один з одним, отримувати доступ до редакційних
матеріалів і реєструватися на ексклюзивні події
Porsche Golf Circle. Знаходьте нові функції, цікавий
контент і дати зборів.
Завантажте програму в App Store або на Google Play
безкоштовно, натиснувши «Porsche Golf Circle», і
зареєструйтеся онлайн.
Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч
із учасниками Porsche Golf Circle.
Наші контакти:
E-mail: porsche@winner.ua
Сайт: www.porsche.com/golfcircle
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Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: Споживання пального
(в л/100 км) комбінований цикл 2,9–2,8; викиди CO₂ (в г/км)
комбінований цикл 66–64; споживання електроенергії
(в кВт/100 км) комбінований цикл 16,2–16,1

Світ Porsche Золоті маршрути. Казахстан

Перлини Казахстану.

Попри те, що весь світ постраждав від
глобальної пандемії, ці непрості часи
стали нагадуванням про необхідність
переглянути свої пріоритети й трохи
уповільнитись. Це можливість
зрозуміти, що вам не потрібно їхати
на інший бік світу, щоб отримувати
незабутні враження та помилуватися
захоплюючими пейзажами.
Щоб по-справжньому насолодитися
найкрасивішими місцями Казахстану,
вам потрібна лише хороша компанія та
надійний автомобіль. Час завантажити
в багажник намети, спальники і
гірський велосипед, задати маршрут і
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насолоджуватись сотнями кілометрів
доріг і пригод попереду.
Починаємо з Кульджинського тракту,
перша зупинка на маршруті – Чарин.
Автомобіль Porsche Cayenne Coupé
плавно долає кілометр за кілометром,
і вже через декілька годин починаєш
розуміти, що цей автомобіль створений
для тривалих подорожей. Динамічний
силует пологого даху дозволяє вам зручно
сидіти всередині завдяки збільшеному
простору для ніг та просторому інтер’єру.
Новий Cayenne Coupé відрізняється
вишуканим дизайном: трохи опущені задні
сидіння створюють відчуття динаміки,

навіть попри те, що автомобіль повністю
завантажений усім необхідним для
подорожі.
Щодо вражень від керування, Cayenne
Coupé – це ідеальний автомобіль для
безкомпромісного водія. В дорозі він
ні на секунду не дозволить вам забути,
що Porsche завжди спеціалізувався
на автомобілях із яскраво вираженим
спортивним характером. Жорстка
підвіска, зручне спортивне кермо, швидке
прискорення та відчуття домінування
над дорогою та впевненості на крутих
поворотах – абсолютна нірвана для
кожного водія.

Cayenne Coupé: Споживання пального (в л/100 км) місто 11,7–11,6 · за містом 8,0–7,9 · комбінований цикл 9,4–9,3; викиди CO₂
(в г/км) комбінований цикл 215–212

Чаринський каньйон.
Настав час з’їжджати з твердого
покриття – попереду на нас чекають
кілометри грунтових доріг та каньйон, у
якому купе Cayenne має показати весь
свій позашляховий потенціал. Є щось
нереальне в моменті, коли ви піднімаєтесь
по каньйону. І неважливо, як часто ви
приїжджаєте сюди – захоплюючий досвід
ніколи не набридає.
По дорозі в гори Чаринський каньйон вже
видніється вдалині. Поступово, в міру
наближення, ландшафт змінюється. І
раптом виринає сам каньйон. Уявіть собі
широкий степ та синє склепіння високого
неба над ним. І більше нічого навколо, аж
поки ви не заїдете в каньйон і не поглянете
вниз. Природа створила на цій пустельній
рівнині справді унікальний ландшафт.
Однак спуск у каньйон – це завжди
випробування на міцність, неважливо, чи
ви за кермом, чи йдете пішки. Але всетаки воно того варте. Чаринський каньйон
набагато менший за Гранд-Каньйон у
Північній Америці. Однак більшість вчених
вважають, що Гранд-Каньйон, якому
п’ять-шість мільйонів років, набагато
молодший за Чаринський каньйон, який
утворився близько дванадцяти мільйонів
років тому. Щоб краще пізнати це місце,
вам обов’язково слід залишитися на ніч,
щоб поринути у чарівну безтурботну
атмосферу, осяяну світлом незліченних
зірок. Додайте яскравих барв до своїх
пригод та проведіть ніч в автомобілі
Cayenne Coupé, щоб помилуватися
зірками через панорамний дах.
Наступного ранку знову вирушаємо в
дорогу, що стелиться через усю країну.
Там, у міжгірській долині між ЄльчінБуйрюк і Каратау, знаходиться озеро
Тузколь.
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Тузколь.
Оскільки озеро Тузколь розташоване у
прикордонній зоні Республіки Казахстан,
рекомендується подорожувати з
документами, що посвідчують особу, або
паспортом. Тепер ваш маршрут знову
веде до виїзду з шосе. Коли їдеш по
степу навколо озера, то переконуєшся
знов і знов, що автомобіль Cayenne
Coupé зі своїм повним приводом – це
справжній позашляховик.
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У перекладі з казахської мови «Тұзкөл»
означає солоне озеро. Часто вміст
солі у його воді досягає 300 грамів
на літр. Для порівняння, у Мертвому
морі концентрація становить близько
340–350 грамів. Тож не забудьте взяти
з собою достатній запас прісної води.
Плавання в Тузколі також може бути
дуже корисним та розслаблюючим
для тіла. Недалеко звідси, лише в 5 км

на північ від озера, є річка, де можна
набрати прісну воду.
Подорож до озера Тузколь – це не
тільки оздоровлення організму. Як і
Чаринський каньйон, Тузколь справляє
незабутнє враження. Саме озеро
просто неймовірно красиве і величезне.
Одночасно воно неглибоке та без хвиль.
Тож можна годинами спостерігати за
відображеннями хмар у воді.

Захід і схід сонця, коли водна гладь
зливається з небом, захоплюють дух.
Якщо пощастить, у ясний день із берега
озера можна побачити величні вершини
Хан-Тенгрі та Перемоги. Відвідати
Тузколь можна у будь-яку пору року, але
якщо ви плануєте подорож далі в гори,
найкращий час для подорожі – з червня
по вересень.

Протягом цієї поїздки Porsche Cayenne
Coupé чудово себе покаже, як на дорозі з
твердим покриттям, так і на бездоріжжі.
Чудова ергономіка робить цей
автомобіль надійним та комфортним.
Він ідеально підходить для тривалих та
авантюрних поїздок.

Cayenne Coupé: Споживання пального (в л/100 км) місто 11,7–11,6 · за містом 8,0–7,9 · комбінований цикл 9,4–9,3; викиди CO₂
(в г/км) комбінований цикл 215–212

53

Світ Porsche Золоті маршрути. Україна.

Чари Поділля.

Україна – це один суцільний
туристичний маршрут. Високі гори й
глибокі моря, непрохідні ліси і поля
до горизонту. Але є один край, що
неймовірним чином об’єднав у собі
все й відразу – Поділля. 40 млн років
тому його територія була островом, що
омивався морями, на місці яких тепер
Польща, Білорусь та Румунія. Посічений
рельєф і колосальна кількість доріг,
що в’ються точнісінько як підкинута
стрічка серпантину, і досі нагадують про
бурхливе минуле цього анклаву. А це
означає, що навіть коротка – довжиною
в вік-енд – подорож дозволить вам
одночасно насолодитися і природною
красою Поділля, і різноманітністю його
доріг. Найкраще для такої подорожі
підійде Cayenne – асфальт там не
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найрівніший, а серпантини щедро
здобрені гравієм. Але якщо потрібно
терміново відпочити від повсякденності,
струснувши з плечей офісний шум і
метушню мегаполісу, осіннє Поділля –
оптимальний варіант. Велич Товтр тут
чергується з мальовничістю Дністра, а
сільські пасторалі – з середньовічними
фортецями, які й сьогодні виглядають
досить грізно.
Отже, в п’ятницю вранці вирушайте
в дорогу по трасі М-60, залишаючи
позаду Київ. Після того як проїдете
Житомир, звертайте з траси Е-40 на
Н-03 в напрямку Хмельницького. Чим
ближче до центру Поділля, тим глибше
відчувається занурення в розміреність,
усамітнення і тишу. Мальовнича дорога

біжить через край, що дихає спокоєм.
Тільки ви, шерех шин і стрічка шосе, що
біжить за обрій. Бажання зупинитися, щоб
сфотографувати ці вражаючі пейзажі,
буде виникати у вас постійно.
Опорна точка маршруту – велична
фортеця XI-XVI ст. на скельному
півострові в самому серці Кам’янецьПодільського. 20 млн років тому
річка скелястим каньйоном свого
русла утворила тут петлю, що стала
ідеальним місцем для фортеці, яка за
всю свою історію так жодного разу не
була захоплена в боях і тому прекрасно
збереглася. Як і місто, що розрослося
під її стінами. Як би рано ви не виїхали
з Києва, раніше вечора дістатися до
готельного номера не вийде – надто вже

Cayenne: Споживання пального (в л/100 км) місто 11,4–11,3 · за містом 7,9–7,8 · комбінований цикл 9,2-9,1;
викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 210–207

багато красот навколо. Оптимальний
варіант ночівлі – готель «Клеопатра» в
самому центрі старого міста. Ідеальне
місце для променад, особливо після
ситних подільських страв.
Місцева кухня – мікс контркультур,
здатний заінтригувати будь-якого
гурмана – увібрала в себе українську,
польську, литовську, угорську,
румунську та навіть вірмено-турецьку
кулінарію. Альтернатива променаду –
перероблений під туристичну амфібію
БРДМ для прогулянок вулицями міста і
по річці.

Коли б ви сюди не приїхали, ви точно
станете учасником святкових фестивалів
– Чемпіонат Світу з Середньовічного
Бою, Фестиваль Історичної
Реконструкції, Змагання Повітроплавців,
Фестиваль Повітряних Куль. Або ралі
«Стара Фортеця», що стартує прямо від
кріпосних стін. Основні дії перегонів
розгортаються навколо кар’єрного
селища Сахкамінь, що в 20 км їзди по
трасі Т2321.
Типи покриття, що постійно змінюються
під колесами, допоможуть розібратися
в усіх тонкощах мехатронного шасі й

оцінити унікальну функціональність
Cayenne. Трикамерні пневмоопори
забезпечують комфортне пересування
по нерівному дорожньому покриттю,
а могутня «турбошістка» (340 к. с. та
450 Нм) так і підмиває перевірити
паспортні значення максимальної
швидкості. Із кожним новим поколінням
грань між спорткаром і кроссовером
стає все тоншою. А точно відтароване
рульове керування робить 2-тонний
Cayenne слухняним як Cayman. Мало
хто може поєднувати таку потужність
із невимушеністю і повсякденною
практичністю.
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Українська Атлантида.
Приблизно 40 км на південь від
Кам’янця-Подільського біля річки
Дністер знаходилося історичне селище
Бакота, що й дало назву затоці. У тихий
сонячний день, коли на поверхні води
немає брижі, зверху все ще можна
розгледіти її вулиці, затоплені заради
будівництва ГЕС у 1981 році. Утворене
«море» вражає не тільки величчю
частково рукотворної панорами, але
й особливим мікрокліматом. Завдяки
укриттю з крейдяних скель (ексбар’єрний риф з коралів і молюсків)
сонце сяє тут 2250 годин на рік – як на
Рив’єрі та інших середземноморських
курортах. Виділіть 3-4 години на
прогулянку на катері, щоб насолодитися
хмарками, що відображаються у воді,
та поспостерігати за різноманітними
видами риб.
Шлях до Бакоти (траса Т2321) місцями
укритий настільки щільними лісами,
немов їдеш по живому тунелю.
Поціновувачі природи оцінять цей
маршрут, а звивисті дороги порадують
любителів активної їзди, але будьте
уважні на крутих поворотах.
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Cayenne: Споживання пального (в л/100 км)
місто 11,4–11,3 · за містом 7,9–7,8
комбінований цикл 9,2-9,1; викиди CO₂
(в г/км) комбінований цикл 210–207

Загублений світ середньовіччя.
Та сама мальовнича дорога Н-03, яка
приведе вас з Житомира в Кам’янець,
довезе і до ще більш давнього Хотина.
Він розташований нижче за Бакоту за
течією того самого Дністра і відомий
одним із семи чудес України — замком
X-XVIII ст. Рідкісний випадок — він
розташований не на височині, а в
пониззі. Історія Хотина — це історія війн
і завоювань. Хто тільки не залишив тут
свій слід — від генуезців та монголотатар, до Porsche Cayenne.
Наша подорож чарівним Поділлям
тривала майже три дні й 1,1 тис. км
за середньої витрати пального 8,4
л/100 км шляху. Вона розпочалася
і закінчилася в «Порше Центр Київ
Аеропорт», найбільшому в Україні та у
Центральній та Східній Європі Порше
Центрі, що має статус дилера «Exclusive
Flagship Dealer», та прямий контакт із
ательє «Porsche Exclusive Manufaktur».
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Світ Porsche Porsche Driver’s Selection

Тренди приходять і йдуть.
Але справжній стиль
непідвладний часу.
Довгі спідниці, короткі сукні, сині
джинси та шкіряні куртки. 50-ті та 60-ті
багато що могли запропонувати, коли
справа стосувалася стилю. Але нова
колекція Heritage черпає натхнення з
зовсім іншого джерела: 911 Targa 4S
Heritage Design Edition, який увібрав
елементи знакових моделей Porsche та
приніс дух та стиль минулих років на
сучасні вулиці.
Для детальної інформації:
Сайт: https://www.shop.porsche.ua/
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1 Чоловіча куртка – Heritage
WAP 322 00S–3XL 0L HRT
Сонцезахисні окуляри P’8508 – Heritage
WAP 078 508 0L HRT
Дорожня сумка – Heritage
WAP 035 011 0L HRT
Годинник Pure Watch – лімітована серія – 917
Salzburg
WAP 070 003 0M 917
2 Дорожня сумка – Heritage
WAP 035 011 0L HRT
Жіноча сорочка поло – Heritage
WAP 321 0XS–XXL 0L HRT
Брелок для ключів з гербом – Heritage
WAP 050 090 0L HRT
Сонцезахисні окуляри P’8508 – Heritage
WAP 078 508 0L HRT
3 Жіноча куртка – Heritage
WAP 323 0XS–XXL 0L HRT
Чоловіча сорочка поло – Heritage
WAP 320 00S–3XL 0L HRT
Брелок для ключів з гербом – Heritage
WAP 050 090 0L HRT
Годинник Pure Watch – лімітована серія – 917
Salzburg
WAP 070 003 0M 917

1

Zeitgeist –
перезавантаження.

Створивши автомобіль Porsche 356,
Феррі Порше досягнув того, чого
ще нікому не вдавалося: привнести
сутність спортивних автомобілів в
серійне виробництво, прискорити рух
часу і надати нового значенню слову
«свобода». Саме ці ідеї продовжує
надалі втілювати колекція Heritage
своїми кольорами, матеріалами та
золотими акцентами. Яскраве свідчення
того, що стиль, який захоплював нас у
минулому продовжує хвилювати нас і
сьогодні.

2

3

Світ Porsche Porsche Classic

Дехто назве це «цифровою класикою».
Система Porsche Classic Communication
Management (PCCM).
Завдяки підтримці сучасних
навігаційних систем ви можете
дістатися до пункту призначення з
комфортом та уникнути заторів на
дорозі. Нова система Porsche Classic
Communication Management (PCCM)
для всіх класичних автомобілів
Porsche з гніздом 1-DIN (для всіх 911
починаючи з моделі F до 993 та для
моделей з рознесеним компонуванням
(transaxle)), а також новий PCCM Plus
для автомобілів з гніздом формату
2-DIN (моделі 911, версії 996 та моделі
Boxster, версії 986).

забезпечують доступ до сучасних
навігаційних технологій, включаючи
інтегрований канал автодорожніх
повідомлень (Traffic Message Channel) та
DAB+ для прийому цифрового радіо.

Стильні системи Porsche Classic
Communication поєднують у
собі найсучасніші технології та
неперевершений зовнішній вигляд,
що органічно вписується в інтер’єр
класичних моделей Porsche. Сенсорний
дисплей, а також зручні кнопки та
поворотно-натискні регулятори можна
використовувати для управління
широким спектром функцій. Системи

Ви також можете здійснювати дзвінки
в режимі вільних рук і передавати
телефонні контакти через Bluetooth®.

* Доступно тільки для PCCM.
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Зовнішній медіабокс з інтерфейсами
для iPhone, USB та AUX встановлює
пряме з’єднання з вашим класичним
автомобілем. Ця функція дозволяє
слухати улюблену музику в будь-який
час і підключатися до цифрових служб
Apple CarPlay або GOOGLE® Android
Auto*.

PCCM та PCCM Plus можна придбати у
вашого партнера Porsche Classic або у
офіційного дилера Porsche. Навігаційні
карти поставляються на зовнішній
SD-карті. Вона не входить до комплекту
поставки PCCM та PCCM Plus.

В широкому сенсі ваш PCCM або
PCCM Plus поєднує аналогове
минуле та класичний дизайн із
цифровим майбутнім – і, отже,
нескінечне задоволення від водіння із
найсучаснішими технологіями.
Дізнайтеся більше на
www.porsche.com/classic-pccm
Porsche Classic Communication
Management
для 911 починаючи з моделі F
до типу 993 та для моделей з
рознесеним компонуванням (transaxle),
91164559000
Porsche Classic Communication
Management Plus
для моделей 911, тип 996 та Boxster,
тип 986, 99664259000
Програмне забезпечення для
навігаційної системи
99664250100 (EU)

100 % на зв’язку.
The Porsche Classic Communication Management.

Класика зовні, хай-тек всередині.
The Porsche Classic Communication Management Plus.

Світ Porsche Porsche в Україні

Легендарні автомобілі Рorsche та прима балерина
Катерини Кухар у ексклюзивній історії для
Cosmopolitan Ukraine.
Магічна синергія витонченості та потужності. Історія
переповнена естетикою, грацією та натхненням.
Виняткові автомобілі та запаморочлива героїня у
ексклюзивному інтерв’ю розповіла про свою любов до
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бренду Porsche: «Репутацію не купиш за гроші, а Porsche
- компанія з багаторічною історією, відмінною якістю
авто і обслуговування, високими стандартами, і мені це
подобається».

Ти говориш про стандарти і комфорті Porsche. Можеш
розповісти про свій досвід?

Ти сама вже майже рік їздиш на кросовері Porsche Macan.
Чому обрала саме цей автомобіль?

- Porsche і комфорт - ці слова для мене нероздільні. Тому що
продумано все до дрібниць не тільки в самому автомобілі,
а й за його межами. Наприклад, у Porsche є неймовірний
сервіс, який для мене дуже актуальний в силу моєї професії.
Я часто гастролюю і іноді трапляється, що доводиться летіти
кудись одній, без чоловіка. Так було в цьому році. Я прилетіла
до Києва буквально на добу. І як же мені було приємно, що
мене зустріли, допомогли з важкими валізами - в аеропорту
мене чекав водій «Порше Центр Київ Аеропорт», який відвіз
мене до моєї машині, допоміг мені з багажем. Мій Macan
чекав мене після ТО, хімчистки та мийки. А вже через добу
я знову залишила свій автомобіль на стоянці «Порше Центр
Київ Аеропорт», а сама полетіла на гастролі. Машина була
під наглядом, її дбайливо підготували до нового сезону і
перевзули.

- Тому що він ідеальний для повсякденного життя в місті.
Але взагалі, якщо не думати про фінансововой стороні, я б
володіла чотирма автомобілями! Практичним Porsche Macan
- для сімейного життя. Яскравим Porsche 911 - для драйву.
Інноваційним електрокаром Porsche Taycan - тому що це
автомобіль XXI століття. І мені також подобається Porsche
Panаmera, адже в ній присутній якийсь шарм та аристократизм.

Porsche в першу чергу - автомобіль для водія.
Ти завжди водиш сама чи їздиш з особистим водієм?
- Я дуже люблю водити - драйв, швидкість, вітер у волоссі
і музика ... До того ж автомобіль - одне з небагатьох місць,
де я можу побути наодинці з собою, відключитися від думок
і просто насолоджуватися дорогою. У мене немає водія, і я
не відчуваю в ньому необхідності. Люблю бути мобільною,
самодостатньою, в будь-який час сісти за кермо і поїхати, куди
мені потрібно.

Які перші емоції від нового Porsche Taycan?
- Він як Джомолунгма в світі автомобілів - одна з найвищих
точок дотику технологій і людини, креативного мислення та
технологій. Все, про що можна тільки мріяти, є в цьому авто.
Мені подобається, що в електрокарі немає затримки на «стартстоп», як в автомобілях з бензиновими і дизельними двигунами.
Він стартує блискавично, це підкуповує.

«Мені просто
подобається бути
впевненою
у своєму авто».
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Електрична стихія Porsche Taycan та
стихія повітря поєдналися у новому
проекті Porsche та Vogue Man.
Пізнати політ можна і за кермом автомобіля. Але
тільки якщо це Porsche Taycan. Тимур Фаткуллін,
чемпіон світу з аеробатики, протестував новий
електричний Taycan і переконався, що легендарні
спорткари дарують неймовірний заряд
адреналіну.
Те, що птах вміє літати, видно, навіть коли
він сидить. У Porsche авіаційний підхід до
дизайну. Зовнішність сформована не модою, а
аеродинамікою. У інтер’єрі акценти зроблено
на технологічність та естетику. У динаміці йому
наврядчи знайдуть рівні на землі. На розгоні
Taycan очікувано укладає всіх однією лівою.
До того моменту, коли Extra на 174 км/год
відривається від землі, спорткар уже мчить на
максимальних 250 км/год. Але що дійсно вражає,
так це налаштування педалі газу і гальмівна
динаміка, із рекуперацією, що здатна відновити
до 30% запас ходу електричного спорткару.
Не може не захоплювати і витонченість, з яким
Porsche вирішив головну проблему електрокарів довгу зарядку. Завдяки 800-вольтової системі
запас ходу поповнюється на 12-15 км/хв. Але
Taycan дарує набагато більше ніж суперзарядку
і нові відчуття розгінної і гальмівної динаміки.
Він дозволяє відкривати заново, здавалося б,
напам’ять завчені маршрути.
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Carrera Time Attack.

За останнє десятиліття український автоспорт
трансформується швидкими темпами: більше спортивних
автомобілів на треках, більше пілотів-початківців, що мріють
стати переможцями, більше глядачів, що слідкують за
змаганнями.
Carrera Time Attack є однією з 3-х національних українських
серій Time Attack, де змагаються пілоти на авто різних
брендів. У Carrera Time Attack беруть участь виключно
власники спортивних моделей Porsche: 911, 718 Cayman та
718 Bоxter. На кожному етапі змагаються 20–30 спортивних
автомобілів Porsche, збираючи до 5 000 глядачів. У 2020
році триває 3-ій сезон перегонів, які вперше були проведені
наприкінці 2018 року. Міста проведення — Київ, Кам’янське у
Дніпропетровській області та Полтава. 2018 рік став першим
кроком та першим сезоном Carrera Time Attack. Тоді участь у
ньому взяли 8 авто Porsche.

А у 2019 році Carrera Time Attack — це вже повноцінні офіційні
перегони з 20-ма пілотами у трьох містах України. Цьогорічний
сезон відбувся незважаючи на пандемію та пройшов 5-ма
етапами. Етап, що проходив на автодромі «Чайка» у липні
цього року, зібрав рекордних 30 авто Porsche у гоночних
групах та ще десятки моделей, які сформували алею Porsche,
перетворивши національну серію Time Attack у музей Porsche.
Ініціатором проведення офіційних перегонів на Porsche є
керуючий українською IT-компанією Юрій Манойло. 26 липня
він поділився враженнями після завершення чергового етапу
перегонів: «Перемога кожного пілота — це реальний шанс
продемонструвати, на що здатна наша країна. Тут талановиті
люди: фізики, письменники, митці та спортсмени. Досягнення
кожного пілота вкотре підкреслюють: твій розум, сила і твій
Porsche — це комбо-поєднання. Ти відчуваєш себе сильним не
лише на треку — ти знаєш, що і в житті зможеш усе».
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911 Targa 4S Heritage Design Edition: Споживання пального (в л/100км) місто 13,3 · за містом 8,0 ·
комбінований цикл 9,9; викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 227

Спорткар непідвладний часу.
Новий 911 Targa 4S Heritage Design Edition.
Ультрасучасні технології спортивних автомобілів поєднуються з історичним
дизайном: обмежений тираж 992 одиниць, 911 Targa 4S Heritage Design Edition
об’єднує елементи дизайну, кольори та матеріали Porsche 356 та першого
911 Targa – створюючи абсолютно нову та непідвладну часу ікону стилю.

911 Targa 4S Heritage Design Edition: Споживання пального (в л/100км) місто 13,3 за містом 8,0 · комбінований цикл 9,9;
викиди CO₂ (в г/км) комбінований цикл 227
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