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Моделі, представлені в цій публікації, схвалено для використання на дорогах Німеччини. Деяке обладнання доступне лише як опції. Доступність моделей та опцій, з огляду на норми і обмеження місцевого 
законодавства, може залежати від країни продажу. Для отримання інформації про стандартне й опційне обладнання зверніться до найближчого дилера Porsche. Вся інформація, що стосується конструкції, 
особливостей, дизайну, ходових характеристик, габаритів, ваги, паливних та експлуатаційних витрат, чинна на мить виходу цієї публікації до друку (12/2021). Porsche зберігає за собою право змінювати 
технічні характеристики й іншу інформацію про продукцію без попереднього повідомлення. Кольори можуть відрізнятися від тих, що на зображенні. Текст дисклеймера всіма мовами Ви знайдете на 
www.porsche.com/disclaimer

http://www.porsche.com/disclaimer
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Інформацію про витрати палива, викиди СО2, запас ходу 
на електротязі й споживання електроенергії наведено на 
с. 52.
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77Концепція

Найяскравіші моменти життя ми переживаємо в компанії з друзями чи близькими 
людьми. Тому вони надовго закарбовані в нашій пам'яті й сприймаються особливо 
інтенсивно та яскраво.

П'ять місць нового Cayenne пропонують по-новому відчути звичну атмосферу. Звук 
двигуна, швидкість, дизайн салону – все спрямоване на загострення знайомих відчуттів 
і перетворює на особливу подію звичайну поїздку по магазинах або спільний виїзд на 
пікнік.

Спортивний характер Cayenne особливо яскраво продемонстрований в дизайні моделей 
Coupé, що викликає асоціації з культовим силуетом моделі 911. Динамічний 
Cayenne GTS запрошує водія та пасажирів здійснити захоплюючу далеку подорож за 
горизонт. Моделі E-Hybrid захоплюють поєднанням безшумного руху й концентрованої 
потужності, що знаходить свій найяскравіший вираз у моделях 
Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Тепер залишається тільки визначити, який Cayenne має стати справжньою подією в 
вашому житті.

Концепція.

 Cayenne – захоплення, яке 
хочеться розділити з іншими.



9Моделі

Cayenne Turbo і Cayenne Turbo Coupé:
◼ 4,0-літровий двигун V8 бітурбо, 404 кВт 

(550 к.с.)
◼ Максимальний крутний момент 770 Нм
◼ Максимальна швидкість 286 км/год
◼ Розгін 0–200 км/год за 14,6 с1)

 Cayenne S і Cayenne S Coupé:
◼ 2,9-літровий двигун V6 бітурбо, 324 кВт 

(440 к. с.)
◼ Максимальний крутний момент 550 Нм

 ◼
◼

Розгін 0–100 км/год за 4,9 с2)
Розгін 80–120 км/год із полегшеним 
пакетом Sport за 3,5 с (Cayenne S Coupé) 

 Cayenne і Cayenne Coupé:
◼ 3,0-літровий турбований двигун V6, 

250 кВт (340 к. с.)
◼ Максимальний крутний момент 450 Нм
◼ Максимальна маса із причепом, 3500 кг 

(з гальмами)

Cayenne і Cayenne Coupé. 

Як можна говорити про буденність, якщо кожен 
спільно прожитий день не схожий на інший?

Створіть свій власний Cayenne на www.porsche.com/carconfigurator

Оптимальні умови для загального захоплення: Cayenne, 
Cayenne S та Cayenne Turbo пропонують багато місця 
для спільних починань – як у будні, так і в вихідні. 
Ексклюзивний комфорт і велике багажне відділення 
відкривають широкі можливості для нових вражень. При 
цьому Cayenne завдяки своїм потужним двигунам і 
найсучаснішій техніці ходової частини завжди 
залишається маневреним і динамічним, вражаючи 
унікальною точністю та безпекою руху. Він дарує 
надзвичайні враження від поїздки, які дійсно варті того, 
щоб випробувати їх разом із друзями.

На спортивний та водночас елегантний вигляд моделей 
Cayenne Coupé накладає свій відбиток ідеальне 
поєднання культового дизайну й особливої динаміки 
руху. Погляд притягує аеродинамічна форма, яка 
характеризується гармонійною єдністю, що виявляється 
в типовій для Porsche зовнішності передньої частини, 
широкому скляному панорамному даху й характерній 
спадаючій лінії задньої частини з адаптивним 
спойлером. Полегшений пакет Sport, що пропонується 
тільки для Cayenne Coupé, додатково підкреслює 
спортивний характер – для ще більшого спільного 
задоволення від поїздок.

Відомості про витрати пального та викиди CO₂ 
наведено на с.і 52.

1) У поєднанні з пакетом Sport Chrono. Базова комплектація Cayenne Turbo Coupé.
2) У поєднанні з пакетом Sport Chrono. Базова комплектація Cayenne S Coupé.

http://www.porsche.com/carconfigurator
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Cayenne GTS і Cayenne GTS Coupé.

Готовий поділитися ендорфінами.

 Cayenne GTS і Cayenne GTS Coupé:

◼ 4,0-літровий двигун V8 бітурбо, 338 кВт (460 к. с.)
◼ Максимальний крутний момент 620 Нм
◼ Розгін 0–100 км/год за 4,5 с¹⁾

Створіть свій власний Cayenne GTS 
або Cayenne GTS Coupé на 
www.porsche.com/carconfigurator

Інформацію про витрату палива й викиди 
CO₂ наведено на с. 56.

1) У поєднанні з пакетом Sport Chrono. Базова комплектація Cayenne GTS Coupé. 

Піднесення радісних почуттів наростає з кожним 
кілометром, задоволення від водіння накочує все новими 
хвилями: навряд чи можна випробувати більш чисту, 
непідробну насолоду рухом, ніж за кермом наших 
моделей Cayenne GTS. Ви будете в захваті від високої 
маневреності, яскраво вираженого спортивного 
характеру і покращення точності руху на поворотах.

Ці якості виявляються у більш енергійних контурах – від 
вражаючого переднього бампера з пакету SportDesign і 
адаптивного заднього спойлера у Cayenne GTS Coupé до 
численних деталей поважного чорного кольору. 
Виразний зовнішній вигляд доповнюється потужною 
енергією двигуна V8 і віртуозним звуком спортивної 
вихлопної системи глянсового чорного кольору.

Ці візуальні прояви характеру знаходять своє логічне 
продовження в салоні з характерним для GTS інтер'єром, 
в якому використані ексклюзивні матеріали й контрастні 
кольори. Все в цьому автомобілі змушує Вас та Ваших 
супутників відчути безмежне прагнення рухатися вперед 
і пристрасне бажання отримувати більше від життя. 
Більше емоцій. Більше адреналіну. Більше всього, що Ви 
так любите в Porsche.

http://www.porsche.com/carconfigurator
https://porsche.ua/?cs_redirect=1
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 Гібриди Cayenne, що підключаються.

Вражаючий зв'язок.
Двох різних світів.

 Cayenne E-Hybrid Coupé та Cayenne E-Hybrid:
◼ 3,0-літровий турбований двигун V6 та електродвигун 

потужністю 100 кВт
◼ Максимальна потужність 340 кВт (462 к. с.)
◼ Максимальний крутний момент 700 Нм
◼ Запас ходу на електротязі (залежно від моделі й 

комплектації) 43–48 км (WLTPмісто)

 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé та Cayenne Turbo S E-Hybrid:
◼ 4,0-літровий двигун V8 бітурбо й електродвигун 

потужністю 100 кВт
◼ Максимальна потужність 500 кВт (680 к. с.)
◼ Максимальний крутний момент 900 Нм
◼ Запас ходу на електротязі (залежно від моделі й 

комплектації) 40–42 км (WLTPмісто)

Прискорене серцебиття або хвилююче тремтіння тіла: 
енергія передає емоції – по нервових закінченнях і 
м'язових імпульсах. Усе так, як у наших гібридів Cayenne, 
що підключаються. Концепція подвійного приводу 
дозволяє яскраво відчути ідеально збалансовану динаміку, 
що викликає радісну посмішку на обличчях водія та 
пасажирів. У передчутті захоплюючої потужності з перших 
моментів руху. У чудових спортивних автомобілях, що 
поєднують у собі високу економічність з винятковим 
задоволенням від водіння та захоплюють електризуючою 
динамікою.

Вражаючі сильні сторони комбінованого приводу 
знаходять своє ідеальне втілення в наших моделях 
Cayenne Turbo S E-Hybrid: майже безшумний рух, висока 
енергоефективність і захоплюючий розгін з місця до 100 
км/год менш ніж за 4 секунди. Ми електрифікували 
спортивний автомобіль, і цим пропонуємо сенсаційну 
динаміку.

Відомості про витрати пального й викиди CO₂ 
наведено на с 52.

Дізнайтесь більше про концепцію Porsche E-Performance на www.porsche.com/e-performance

http://www.porsche.com/e-performance
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Дизайн.

Екстер’єр. Мова дизайну Cayenne: недвозначна. Характер: 
справжній Porsche – в усьому. Великі повітрозабірники 
із ретельно оздобленими деталями натякають на 
потужність розташованого за ними двигуна. Світлодіодні 
фари із точно підібраними тривимірними вставками 
ефектно виглядають на акцентованих передніх крилах. 
Характерний профіль визначається елегантною лінією 
Porsche Flyline і динамічною графікою бічного скла. Дах 
звужується до задньої частини і спирається на широкі 
“плечі” задньої частини кузова. Трохи нижче витончені 
світлодіодні ліхтарі й смуга, що світиться, дозволяють 
навіть у темряві чітко розпізнати приналежність Cayenne 
до сімейства Porsche. Колеса розміром до 22 дюймів з 
ефектним дизайном дисків є завершальними 
елементами гармонійного спортивного вигляду.

Атлетичним та емоційним постає перед нами Cayenne 
Coupé. Сучасні пропорції та специфічні елементи 
дизайну надають йому унікальної елегантності. Змінені 
задні двері й задня частина розширюють його "плечі" на 
18 мм і підкреслюють у такий спосіб м'язистий вигляд. 
Лінія Flyline відрізняється особливою динамічністю та 
викликає асоціації з культовим силуетом моделі 911. 
Через опущену на 20 міліметрів кромку даху вітрове 
скло й передні стійки дверей розташовані більш полого 
в порівнянні з Cayenne. Ексклюзивність автомобіля 
додатково підкреслюють панорамний скляний дах і 
полегшений пакет Sport. Адаптивний задній спойлер 
системи активної аеродинаміки Porsche Active 
Aerodynamics (PAA) і пакет Sport Chrono сприяють тому, 
що враження від керування повністю відповідають більш 
динамічному зовнішньому вигляду.
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Дизайн.

 Салон.

Салон | Дизайн

Інтер'єр повністю відображає спортивний дух 
автомобіля. Відразу ж привертають увагу похила 
центральна консоль і типове для Porsche розташування 
приладів із традиційним тахометром у центрі. Разом із 
низькою посадкою це дозволяє створити відчуття 
справжнього спортивного автомобіля з ексклюзивною 
атмосферою. Інтегровані підголовники спортивних 
сидінь і триспицеве багатофункціональне спортивне 
кермо з пелюстками перемикання передач додатково 
підкреслюють це враження. Porsche Advanced Cockpit з 
великим сенсорним екраном з діагоналлю 12,3 дюйма й 
панеллю Direct Touch Control, а також інтуїтивно 
зрозуміле розташування органів управління 
забезпечують мінімальне відволікання водія від дороги 
– у години пік, на швидкісних поворотах або у поїздці на
вихідних з друзями.

Для просторого салону пропонуються різноманітні 
можливості персоналізації завдяки використанню 
елегантних декоративних швів контрастних кольорів і 
спеціально підібраних пакетів оздоблення. Все це 
дозволяє надати Вашій захопленості спортивними 
автомобілями абсолютно індивідуального характеру.
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Дизайн.

 Спрощені пакети Sport. Полегшені пакети Sport надають автомобілю атлетичного 
вигляду. Вони пропонуються в трьох варіантах лише для 
моделей Cayenne Coupé. В усі три пакети входять 
профільний карбоновий дах, пакет SportDesign з 
карбоновим дифузором, 22-дюймові диски GT Design і 
спортивна вихлопна система з розташованими по центру 
патрубками тільки для Cayenne Turbo Coupé та Cayenne 
GTS Coupé. У чорному салоні Вас зустрічає пакет 
оздоблення карбоном.

На замовлення пропонується полегшений пакет Sport з 
нижньою частиною заднього бампера, накладками на 
колісні арки, 22-дюймовими колесами GT Design чорного 
кольору із шовковистим блиском, а також з порогами й 
накладками дверей, нижньою частиною переднього 
бампера, решітками й дефлекторами повітря.
Porsche Exclusive Manufaktur

Полегшений пакет Sport з оздобленням карбоном включає 
дефлектори й верхні частини зовнішніх дзеркал заднього 
виду з карбону, а також 22-дюймові диски GT Design 
платинового кольору із шовковистим блиском. Решітки 
повітрозабірників, нижні частини корпусів зовнішніх 
дзеркал заднього виду та їхні ніжки виконані в глянсовому 
чорному кольорі.
Porsche Exclusive Manufaktur

Пакет оздоблення салону карбоном також здатний 
викликати захват і в амбітного водія, і у вимогливих 
пасажирів: він включає чотири спортивні сидіння з 
центральними частинами, оббитими тканиною з 
класичним картатим малюнком, і великі декоративні 
планки зі сріблястими акцентними вставками, що 
прикрашають передню панель. Стеля та рульове колесо 
виконані чорною Alcantara®.
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Дизайн.

 Колеса.

1. 21-дюймове колесо RS Spyder Design1), пропонується також розміром 22 
дюйми2); на ілюстрації представлено 21-дюймове колесо RS Spyder Design чорного 
кольору із шовковистим блиском

2. 22-дюймове колесо GT Design платинового кольору із шовковистим 
блиском2),3),4) Porsche Exclusive Manufaktur

3. 22-дюймове колесо Cayenne Sport Classic Rad5),6)

Porsche Exclusive Manufaktur

4. 22-дюймове колесо 911 Turbo Design

5. 21-дюймове колесо Cayenne Turbo Design⁷⁾

6. 21-дюймове колесо Cayenne Exclusive Design5),6)

Porsche Exclusive Manufaktur

7. 21-дюймове колесо Cayenne AeroDesign8)

8. 20-дюймове колесо Cayenne Sport

9. 20-дюймове колесо Cayenne Design

10. 19-дюймове колесо Cayenne S

11. 19-дюймове колесо Cayenne

У всіх 21- та 22-дюймових коліс є пофарбовані розширювачі колісних арок і кришки 
ступиць із кольоровим гербом Porsche.

3

6

9

4

7

10

5

8

11

Матеріали: легкий метал.
Дизайн: від спортивного до класичного.
Вибір: найширший.

1) Базова комплектація тільки для моделей Cayenne GTS із 
забарвленням у чорний колір із шовковистим блиском.

2) Пропонується лише для моделей Cayenne Coupé.
3) Тільки в поєднанні з полегшеним пакетом Sport і 

полегшеним пакетом Sport з обробкою карбоном.

4) У поєднанні з полегшеним пакетом Sport чорного 
кольору пропонується також у чорному кольорі із 
шовковистим блиском.

5) Також пропонується із забарвленням у платиновий 
колір із шовковистим блиском і в глянсовий чорний 
колір.

6) Пропонується також і в інших кольорах кузова.
7) Базова комплектація тільки для моделей Cayenne Turbo 

із забарвленням у темно-титановий колір і шліфованим 
оздобленням.

8) Тільки для моделей Cayenne E-Hybrid.

2

1
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Динаміка.

Двигуни й динаміка.

Відчуйте виняткову міць і динаміку, які раз за разом 
викликатимуть непідробне захоплення. Сучасне покоління 
моделей Cayenne з турбованими 6- та 8-циліндровими 
двигунами ще до старту викликає потужний викид 
адреналіну і у водія, і у пасажирів. Ці агрегати з 
вражаючою потужністю, високим крутним моментом, 
чутливими відгуками й низьким центром маси 
дозволяють навіть у будні відчути справжній спортивний 
дух. 8-циліндрові двигуни оснащуються подвійним 
турбонаддувом з нагнітачами Twin Scroll, що 
розташовуються між рядами циліндрів і забезпечують 
захоплюючі дух характеристики. Потужний звук створює 
неповторну атмосферу в салоні та привертає увагу 
оточуючих, а спортивна вихлопна система надає йому ще 
більшої виразності.

Рекуперація енергії в бортову мережу, система керування 
тепловим режимом і функція Auto Start Stop наділяють 
моделі Cayenne вражаючою економічністю. Додаткову 
економію палива забезпечує режим руху накатом, коли 
двигун від'єднується від трансмісії та працює на оборотах 
холостого ходу. Крім того, для моделей Cayenne GTS і 
Turbo пропонується функція відключення циліндрів.

Завдяки повному приводу моделі Cayenne впевнено 
справляються з будь-якими викликами осторонь доріг з 
твердим покриттям і не пасують ані перед водними 
перешкодами, ані перед важким бездоріжжям. За 
потреби адаптивна пневмопідвіска збільшить дорожній 
просвіт і дозволить впоратися з непрохідною місцевістю. 
Блокування заднього диференціалу, що входить до 
складу Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), 
забезпечує оптимальну тягу на задніх колесах, а Porsche 
Dynamic Chassis Control (PDCC) сприяє оптимальному 
контакту шин з дорогою і тим самим надає водію більше 
впевненості. При цьому Ви і тільки Ви визначатимете, 
наскільки спортивним буде характер Вашого водіння – 
завдяки 8-ступінчастій АКПП Tiptronic S.
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Гібриди з можливістю 
підключення.

Наша технологія для гібридів, що підключаються до 
електромережі, має задовольняти відразу двом вимогам: 
сприяти скороченню витрати палива й шкідливих викидів 
і при цьому щільно втискати водія в спинку його крісла – 
так, як це зазвичай відбувається з людиною за кермом 
Porsche. Це стало можливим завдяки інтелектуальному 
поєднанню двох концепцій приводу. Двигун внутрішнього 
згоряння (ДВЗ) набирає потужність і крутний момент 
разом із зростанням частоти обертання. А максимальний 
крутний момент електродвигуна доступний відразу після 
початку руху. Що це означає для Вас: динаміка одним 
натисканням кнопки – і неймовірні емоції при кожному 
торканні педалі акселератора.

Ідеально адаптовані режими руху за будь-яких умов 
забезпечують оптимальне використання всіх сил завдяки 
спеціальному перемикачу. Він дозволяє вибрати один із 
чотирьох варіантів налаштування: E-Power, Hybrid Auto, 
Sport, Sport Plus. Індивідуальний режим включається з 
центральної консолі.

Автомобіль завжди починає рухатись в електричному 
режимі E-Power, якщо високовольтна батарея має  

достатній заряд. Управління взаємодією електромотора 
й ДВЗ здійснюється педаллю акселератора. Поки 
педаль не натиснута з переходом за точку підвищеного 
опору, рух здійснюється в електричному режимі, тобто 
без шкідливих викидів. Якщо натиснути педаль 
акселератора з переходом за точку підвищеного опору, 
підключиться ДВС, і Ви можете будь-коли задіяти 
максимальну сумарну потужність. Інтелектуальний 
режим Hybrid Auto забезпечує економічний рух як у 
місті, так і за його межами. Залежно від ситуації 
система обирає оптимальну взаємодію електромотора 
й ДВЗ.

У режимах Sport і Sport Plus привод і підвіска 
налаштовуються на максимальну динаміку. В режимі 
Sport двигун внутрішнього згоряння завжди працює та 
забезпечує разом з електродвигуном вражаючий розгін. 
При цьому для підтримки може бути використана вся 
енергія високовольтної батареї. У режимі Sport Plus 
можливе досягнення максимальної швидкості. 
Резервна потужність ДВЗ використовується для 
заряджання батареї і тим самим для нових 
захоплюючих прискорень.
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1. Електричний підсилювач гальм
2. Модуль педалі акселератора зі 

змінною точкою підвищеного 
опору

3. Силова електроніка
4. Гібридний модуль, поєднання 

електродвигуна й розділової 
муфти

5. Високовольтна батарея ємністю 
17,9 кВтг (брутто-ємність), 
14,32 кВтг (нетто-ємність)

6. Спортивна вихлопна система із 
заслінками перемикання

7. Паливний бак на 75 л

5
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Ходові якості.
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Неважливо, чи прямуєте ви з дітьми до до школи або 
підкорюєте альпійські серпантини – моделі Cayenne 
відкривають перед Вами найширші можливості для 
адаптації їх налаштувань до дорожніх умов та Вашого 
стилю водіння. Моделі Cayenne Coupé, а також Cayenne 
Turbo мають систему активної аеродинаміки Porsche 
(PAA). Активні заслінки у передніх повітрозабірниках 
допомагають регулювати ступінь охолодження двигуна. 
У моделей Cayenne Coupé адаптивний задній спойлер 
забезпечує необхідну притискну силу, а адаптивний 
спойлер на даху Cayenne Turbo сприяє більш щільному 
контакту з дорогою задніх коліс, стабілізуючи поведінку 
автомобіля. У положенні "повітряного гальма" він 
допомагає скоротити гальмівний шлях. У результаті всі 
системи суттєво підвищують комфорт, безпеку та не в 
останню чергу задоволення від водіння.

Якщо автомобіль оздоблений пакетом Sport Chrono, за 
допомогою перемикача режимів руху на 
багатофункціональному спортивному рульовому колесі Ви 
можете вибрати один з чотирьох варіантів налаштування: 
Normal, Sport, Sport Plus та індивідуальний режим. Ви 
можете, не знімаючи руки з рульового колеса, буквально 
одним рухом змінити, зокрема налаштування ходової 
частини свого автомобіля та динаміку приводу. В 
результаті натискання кнопки Sport Response всередині 
перемикача режимів руху Ви приблизно на 20 секунд 
можете використовувати максимальний динамічний 
потенціал свого Cayenne. Крім того, пакет Sport Chrono 
поряд із аналоговим секундоміром на передній панелі має 
розташований на комбінації приладів індикатор поздовжніх 
та поперечних прискорень.

1 Адаптивний задній спойлер (РАА)
2 Секундомір Sport Chrono
3 Багатофункціональне спортивне кермо з пелюстками 

перемикання передач
4 Перемикач режимів руху з кнопкою SPORT Response
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Ходова частина.
Насолоджуйтеся тісним зв'язком з дорогою та 
заспокійливим почуттям повного контролю над 
ситуацією. Подібні відчуття здатні подарувати системи 
Porsche 4D-Chassis Control, Porsche Active Suspension 
Management (PASM) і Porsche Dynamic Chassis Control 
(PDCC). Система керування задніми колесами скорочує 
діаметр розвороту й полегшує паркування. На високих 
швидкостях вона збільшує стійкість руху. Отже, Вам 
гарантований не лише більш високий рівень безпеки, а 
й радісна посмішка на обличчі.

Новий стандарт регулювання підвіски забезпечує 
система Porsche 4D-Chassis Control. Вона контролює 
умови руху з урахуванням поздовжніх, поперечних і 
вертикальних прискорень. На підставі цих даних 
система розраховує оптимальні налаштування та 
синхронізує роботу всіх систем регулювання підвіски в 
реальному часі, який у даному випадку є четвертим 
виміром. Все це сприяє покращенню динаміки.

Адаптивна пневмопідвіска підвищує динаміку й комфорт 
руху. Трикамерна технологія дозволяє використовувати 
як комфортні, так і спортивні налаштування, оскільки 
жорсткість амортизації змінюється в залежності від 
вибраного режиму руху й дорожніх умов. Додатково до 
складу пневмопідвіски входить система Porsche Active 
Suspension Management (PASM), а також системи 
автоматичної та примусової зміни висоти кузова. Це 
дозволяє Вам за потреби активно варіювати дорожній 
просвіт. Ще більш спортивний характер автомобілю 
особливо динамічне налаштування PASM у моделей 
GTS. 

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) – це система, 
яка виконує функцію активного зменшення кренів. За 
допомогою електромеханічних стабілізаторів система 
цілеспрямовано протидіє кренам на поворотах. Крім 
того,  система зводить до мінімуму бічні нахили кузова й 
у такий спосіб підвищує рівень динаміки.

Динаміка.

Гальма.

Перфоровані керамічні гальмівні диски Porsche Ceramic 
Composite Brake (PCCB) забезпечують оптимальну 
гальмівну потужність навіть при високому 
навантаженні, а їхня стійкість до перегріву дозволяє 
досягти короткого гальмівного шляху. Не менш 
важливим, ніж швидкість спрацьовування, є фактор 
маси системи Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). 
Керамічні диски важать приблизно наполовину менше, 
ніж аналогічні чавунні диски, що позитивно 
позначається на динаміці руху.

1. Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB): діаметр передніх гальмівних 
дисків 440 мм, задніх – 410 мм

2. Porsche Surface Coated Brake (PSCB): гальмівна система Cayenne Turbo, 
діаметр передніх гальмівних дисків 415 мм, задніх – 365 мм

3. Гальмівна система Cayenne: діаметр передніх гальмівних дисків 350 мм, 
задніх – 330 мм

4. Гальмівна система Cayenne E-Hybrid: діаметр передніх гальмівних дисків 
360 мм, задніх – 358 мм

5. Гальмівна система Cayenne S: діаметр передніх гальмівних дисків 390 мм, 
задніх – 330 мм

6. Гальмівна система Cayenne GTS: діаметр передніх гальмівних дисків 390 
мм, задніх – 358 мм
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Системи допомоги водієві.¹⁾

Системи допомоги іводієві та інтелектуальна 
світлотехніка підвищують не лише безпеку, а й комфорт. 
Проекційний дисплей під час руху виводить усю важливу 
інформацію в поле зору водія, а система контролю смуги 
руху з функцією розпізнавання дорожніх знаків знімає 
навантаження, що випадає на нього, – перш за все в 
далеких поїздках. Система допомоги при зміні смуги руху 
з асистентом проїзду перехресть стежить за навколишнім 
оточенням і попереджає про можливі небезпеки. 
Асистент попередження про зіткнення з функцією 
гальмування значно скорочує небезпеку зіткнення з 
автомобілями, пішоходами й велосипедистами та за 
потреби ініціює екстрене гальмування. Система нічного 
бачення за допомогою інфрачервоної камери розпізнає 
пішоходів або великих тварин ще до того, як вони 
потраплять у світло фар, і попереджає водія яскравим 
візуальним сигналом. Системи допомоги водієві 
дозволяють йому почуватися за кермом спокійно та 
впевнено, що відразу відчують і пасажири.

Ваш Porsche здатний самостійно припаркуватися та 
виїхати з паркувального майданчика. Паркувальний 
асистент2) поєднує в собі кілька інтелектуальних систем 
допомоги водієві, які значно спрощують процес 
паркування. Активна система допомоги при паркуванні 
автоматично розпізнає вільні місця для паркування та 
визначає їхній розмір. Якщо розмір вільного місця 
достатній, то Ви можете ініціювати процес паркування та 
контролювати його, незалежно від того, ставите Ви 
автомобіль паралельно чи перпендикулярно відносно 
дороги. Система сама автоматично виконує обертання 
кермового колеса й керує рухом автомобіля вперед і 
назад.

Дистанційне керування паркуванням2) дозволяє 
контролювати процес, навіть якщо Ви знаходитесь поза 
автомобілем: за допомогою смартфона Ви можете 
поставити автомобіль як на паралельне, так і на 
перпендикулярне паркування або завести його в гараж і 
вивести звідти. Система попередження при виході з 
автомобіля використовує світлодіоди в дверних ручках 
салону, щоб при відкритті дверей повідомити водія про 
автомобілі, які наближаються ззаду. Система 
тривимірного кругового огляду забезпечує перспективне 
відображення ситуації у форматі 3D і тим самим 
покращує оглядовість. При цьому можна індивідуально 
змінювати кут зору. Система допомоги при виїзді з 
парковки використовує радар у задній частині автомобіля 
і при включеній системі допомоги при паркуванні 
попереджає водія, що повільно виїжджає заднім ходом, 
наприклад, з перпендикулярного паркування, про 
автомобілі, що небезпечно наближаються. Подання 
попередження проводиться в кілька етапів: спочатку – 
візуальне попередження на сенсорному дисплеї PCM і 
потім за потреби слідує гальмівний імпульс. Асистент 
маневрування допомагає уникнути зіткнень при русі 
заднім ходом у вузькому просторі, що погано 
проглядається. Якщо автомобіль має тягово-зчіпний 
пристрій, Вас підтримає система допомоги при 
маневруванні з причепом.

У поїздці важливо вміти зосередитися на керуванні, і 
тому адаптивний круїз-контроль автоматично підтримує 
дистанцію до автомобіля, що знаходиться попереду. У 
поєднанні із системою Porsche InnoDrive він отримав 
інноваційні додаткові функції. 

Оптимізація швидкості проводиться з випередженням, 
система розпізнає обмеження швидкості та напрямок 
дороги, оптимально адаптуючи до них стратегію своєї 
роботи.

Світлодіодні матричні фари відкривають перед Вами нові 
горизонти. Porsche Dynamic Light System (PDLS) адаптує 
розподіл світла до швидкості, покращуючи освітлення 
віражів і посилюючи його на поворотах. Світлодіодні 
матричні фари з Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS 
Plus) з 84 світлодіодами адаптуються до поточної ситуації, 
при необхідності повністю відключаючи світлодіоди або 
забезпечуючи їхнє світлорегулювання. Перевага полягає в 
тому, що світло фар не сліпить водіїв інших автомобілів, 
але при цьому узбіччя та сусідні ділянки виявляються 
добре освітленими. Вибірокове освітлення допомагає 
орієнтувати погляд водія в потрібному напрямку. Якщо 
світло потрапляє на дорожні знаки із сильним ступенем 
відображення, то відбувається сегментоване ослаблення 
освітлення, що запобігає засліпленню водія. Porsche 
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) має додатково 
електронно-керовану функцію повороту фар, а також 
функцію освітлення перехресть, що працює на основі 
даних навігаційної системи. На повороті конус світла 
коротшає, а лівий і правий бік дороги висвітлюються з 
більшою інтенсивністю.

1) Примітка: представлені системи забезпечують підтримку водію в межах 
своїх можливостей. Уся відповідальність та обов'язок контролю дорожньої 
обстановки, як і раніше, покладаються на водія.

2) Система працює тільки з Apple iPhone, починаючи з iPhone 7 та iOS 13.0.
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У комфорту багато граней – від інтуїтивно зрозумілої 
навігації та простого голосового керування до 
індивідуальних можливостей налаштування. А 
високоякісні динаміки перетворять пісню, що звучить по 
радіо, в стильний саундтрек незабутньої спільної 
подорожі.

Porsche Communication Management (PCM) нового 
покоління – це центральна система для управління 
аудіотехнікою та комунікацією. Онлайн-навігація, 
мультимодальне керування картами, підготовка для 
встановлення мобільного телефону, універсальні 
аудіоінтерфейси, голосове керування та багато іншого – 
легко та просто користуватися всіма цими можливостями 
дозволяє нова концепція керування та індикації 
сенсорного дисплея Full-HD розміром 12,3 дюйми. У 
стартовому вікні, яке може бути налаштоване 
користувачем, Ви отримуєте легкий і швидкий доступ до 
основних функцій. Під час поїздки Ви можете 
скористатися різними інформаційно-розважальними 
можливостями. У Вашому розпорядженні знаходяться 
два роз'єми USB типу С для передачі даних і зарядки в 
передній частині салону, два зарядні роз'єми USB типу С в 
задній частині салону, а також Bluetooth®. Управління 
зручно здійснюється за допомогою сенсорного дисплея, 
поворотно-натискної ручки для роботи зі списками й 
масштабуванням чи голосом. Увімкнення системи 
голосового керування здійснюється командою "Hey, 
Porsche".

Пакет Sound Plus забезпечує чудову якість звуку завдяки 
10 динамікам і потужності 150 Вт. Підсилювач у РСМ 
адаптує звучання до особливостей салону.

Аудіосистема BOSE® Surround Sound має 14 
підсилювачів. Загальна потужність: 710 Вт. 14 
динаміків, включаючи окремий сабвуфер, забезпечують 
збалансоване звучання. Ще більш висока якість звуку 
при відтворенні файлів, записаних у форматах зі 
стисненням, як-от MP3, забезпечує технологія BOSE® 
SoundTrue Enhancement. Запатентована функція 
шумокомпенсації AudioPilot вимірює рівень шуму в 
салоні й адаптує відтворення таким чином, щоб звукова 
картина залишалася незмінною.

Технічні дані викликають повагу: сумарна потужність 
1455 Вт, 21 динамік, включаючи активний сабвуфер із 
400-ватним цифровим підсилювачем класу D, 2-канальна 
центральна система й загальна площа мембран понад 
2500 см2. Ось що являє собою аудіосистема Burmester 
High End Surround Sound. Особливо вражає ефект 
тривимірності звуку, який створюється завдяки 
вбудованим у передні стійки динамікам та спеціальному 
алгоритму Auro 3D®. Система покращення якості звуку 
(Sound Enhancer) оптимізує звучання під час відтворення 
файлів у форматах зі стисненням. Лаконічний дизайн з 
елегантними накладками та написами "Burmester®" на 
окремих динаміках не тільки підкреслює ексклюзивність 
аудіосистеми, але і є візуальним свідченням найвищої 
якості звучання.

1. Porsche Communication Management (PCM): комфортне підсвічування 
2. Porsche Communication Management (PCM): система дистанційного 

керування паркуванням
3. Porsche Communication Management (PCM): індивідуальне стартове вікно 
4. Аудіосистема Burmester® 3D High End Surround Sound

Комфорт.

Інформаційно-
розважальні системи.
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  Porsche Connect.
 Porsche Connect забезпечує Ваш зв'язок з Porsche та 
Вашим Porsche з усім світом. Система розширює наявні 
цифрові можливості Вашої моделі Cayenne. Вам 
пропонується оптимальна навігація до цілей поїздок, 
синхронізація Ваших особистих контактів та адрес, а 
також управління календарем прямо з РСМ. Porsche 
Connect – це Ваш інтелектуальний помічник у 
повсякденному житті, що дозволяє отримати максимум 
задоволення від спортивного автомобіля. Причому будь-
коли – до поїздки, під час поїздки та після неї.

Жодних проблем у дорозі: навігаційна система Plus 
завжди обере найшвидший маршрут. Вона отримує в 
реальному часі розподілену з окремих смуг інформацію 
про дорожній рух, включаючи прогнози виходячи з уже 
наявних даних. Це дозволяє заощадити час і об'їхати 
затори.

Голосовий помічник Voice Pilot після виголошення 
команди “Hey, Porsche” забезпечує можливість 
інтуїтивно зрозумілого голосового управління з 
використанням природного мовлення. Ваш автомобіль 
відреагує на такі фрази як “Мені холодно” або “Увімкни 
наступну пісню”. Також пропонується можливість 
мультимодального управління з використанням 
сенсорних функцій і голосового введення: вкажіть місце 
на карті, що Вас цікавить, і скажіть, наприклад, “Покажи 
мені шлях сюди” – буде включено навігаційну систему.

Розумні рішення: Porsche Connect підтримує Apple 
CarPlay та Android Auto. Інтелектуальний і безпечний 
спосіб, що дозволяє за необхідності скористатися 
смартфоном в автомобілі. Функція Apple CarPlay або 
Android Auto дає Вам можливість отримувати описи 

маршрутів, надсилати й приймати повідомлення та 
багато іншого. Управління просто здійснюється за 
допомогою РСМ або голосових команд, що дозволяє 
Вам повністю зосередитися на дорозі. Просто натисніть 
на символ Apple Music на сенсорному екрані Вашого 
PCM, щоб без будь-якої реклами отримати доступ до 
70 мільйонів пісень, шукати плей-листи й слухати 
найкращі світові трансляції та підкасти. Ви можете 
навіть створити свою власну радіостанцію, ґрунтуючись 
на пісні, що звучить по радіо. Як власник Cayenne, Ви 
можете користуватися Apple Music безкоштовно 
протягом 6 місяців.

Усі функції програми Porsche Connect забезпечують 
Ваш тісний зв'язок зі своїм Porsche та мультимедійне 
спілкування з ним. Додаток Porsche Connect дозволяє, 
наприклад, ще до початку поїздки передати до Вашого 
Cayenne запланований маршрут або перевірити статус 
автомобіля – від рівня палива в баку й тиску в шинах до 
місцезнаходження Вашого Porsche. За допомогою 
порталу My Porsche, який відкриває онлайн-доступ до 
Вашого профілю, Ви можете не тільки викликати всю 
важливу інформацію про свій автомобіль, але й, 
наприклад, встановити контакт зі своїм центром 
Porsche. Для користування Вам необхідно отримати 
персональний Porsche ID.
Найкраще те, що після покупки свого Cayenne Ви 
можете протягом трьох років безкоштовно 
користуватися сервісами Porsche Connect, включаючи 
необхідний для цього трафік. Сервіси активуються в 
магазині Porsche Connect Store, а потім можуть бути 
індивідуально налаштовані. Після закінчення 
безкоштовного періоду користування сервісами Ви 
можете продовжити їхню дію. На www.porsche.com/
connect-store Ви отримаєте докладнішу інформацію.

Примітка:
Пропозиція сервісів Porsche Connect залежить від моделі й конкретної 
країни. Інформація на цій сторінці має надати Вам загальне уявлення. 
Для з'ясування доступності сервісів для Вашого автомобіля зайдіть у 
Porsche Connect Store під своїм ID Porsche.
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Будь-який власник Cayenne як хороший господар хоче, 
щоб його пасажири відчували себе якнайкраще. Ви 
можете легко відрегулювати температуру відповідно 
до побажань своїх супутників, а вдалий вибір 
комфортного підсвічування допоможе створити в 
салоні розкуту атмосферу. Після Вашого виходу з 
автомобіля його двері м'яко закриють автоматичні 
доводчики.

Ласкаво просимо до своєї кліматичної зони. 4-зонний 
клімат-контроль має систему індивідуального 
регулювання температури для водія та переднього 
пасажира, а також окреме регулювання для заднього 
сидіння. Фільтр з активованого вугілля затримує 
частинки бруду, пилок і запахи, ретельно видаляючи 
навіть найдрібніший пил із зовнішнього повітря, перш 
ніж він потрапить у салон.

Система іонізації покращує якість повітря, що 
подається до салону. Для цього повітря із клімат-
контролю проходить через іонізатор. Завдяки цьому в 
повітрі значно скорочується кількість бактерій та інших 
шкідливих речовин. Це помітно покращує якість 
повітря в салоні, а також самопочуття водія та 
пасажирів.

Автономний обігрівач дозволяє створити в салоні 
Вашого Porsche ідеальний мікроклімат ще до початку 
подорожі. Його можна запрограмувати через РСМ або 
скористатися дистанційним керуванням, що входить до 
комплекту постачання. Connect Plus дозволить Вам 
активувати автономний обігрівач навіть зі свого 
смартфона.

У всіх Cayenne E-Hybrid є можливість програмування 
автономної системи кліматизації1) за допомогою PCM і 
дистанційного керування цією системою зі смартфона. 
Тим самим Ви адаптуєте температуру в салоні Вашого 
спортивного автомобіля до свого порядку дня. Також 
можливе дистанційне керування обігрівом або 
охолодженням сидінь.

Великі скляні панелі панорамного даху2) дозволяють 
наповнити салон моделей Cayenne світлом і створюють 
особливо приємну атмосферу. Передній сегмент 
панорамного даху може підніматися та зрушуватись за 
допомогою електроприводу. Також є сонцезахисна 
шторка з електроприводом.

Сильно тоноване скло (Privacy) захистить людей у 
задній частині салону від дуже цікавих поглядів з 
вулиці. Шумо- та теплозахисне скління додатково 
підвищує комфорт в автомобілі.

Комфортний доступ3) дозволяє Вам значно рідше 
користуватися ключем від автомобіля. Як тільки ви 
торкнетесь ручки дверей, система запитає код доступу, 
збережений у ключі. Якщо код вірний, двері 
відчиняються. Щоб заблокувати двері, просто 
натискаєте кнопку на зовнішній стороні дверної ручки. 
Автомобіль замикається, і одночасно активується 
іммобілайзер. Двері багажника можна відкрити й 
закрити за допомогою датчика під бампером – простим 
рухом ноги. Високий комфорт: доводчики дверей 
дозволяють зручно й надійно закрити всі 4 двері 
завдяки вбудованому в дверний замок механізму.

Комфортне підсвічування салону використовує принцип 
освітлення відбитим світлом. Воно створює приємну 
атмосферу й підвищує рівень комфорту. Ви можете 
вибрати один із кількох кольорів і самостійно 
регулювати інтенсивність підсвічування. Усі елементи 
підсвічування салону працюють на світлодіодах.

Завдяки системі організації багажного відділення всі 
речі будуть надійно закріплені. Шинна система з 
ременем або телескопічною ручкою фіксує речі в 
багажнику – наприклад, ящики, коробки або 
спорядження для гольфу.

1. Приклад: комфортне підсвічування кольору 
синього топазу

2. Приклад: іонізатор
3. 4-зонний клімат-контроль
4. Система організації багажного відділення

1) Базова комплектація всіх моделей E-Hybrid. Не пропонується для інших моделей 
Cayenne та Cayenne Coupé.

2) Не пропонується для моделей Cayenne Coupé.
3) Система комфортного доступу відповідає найсучаснішому рівню розвитку техніки. 

Однак ми не можемо повністю виключити можливість того, що код радіоключа 
може бути перехоплений і використаний для відчинення або викрадення 
автомобіля. Примітка: функція відмикання дверцят багажника рухом ноги не 
використовується в поєднанні з опціональним пакетом Carbon Design.
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Захоплення на новому рівні: Cayenne та Cayenne Coupé 
забезпечують Вам винятковий комфорт. Для багатьох 
систем автомобіля пропонується функція пам'яті, яка 
запам'ятовує виконані водієм налаштування – наприклад, 
клімат-контролю, аудіосистеми чи системи комунікації. 
Ви можете навіть зберегти в пам'яті кілька профілів – для 
різних людей та різних доріг.

Передні сидіння відрізняються високим комфортом і 
забезпечують надійну підтримку динамічного 
проходження поворотів, не обмежуючи при цьому 
свободи рухів. За допомогою електроприводу 
регулюються висота сидіння, його поздовжнє положення, 
а також кут нахилу подушки й спинки. Cayenne Coupé при 
всій своїй динаміці забезпечує високий комфорт – 
особливо, якщо водій і передній пасажир сидять на 
ергономічних спортивних сидіннях (з 8-позиційним 
електрорегулюванням) з інтегрованими підголовниками. 
У Cayenne їм пропонуються комфортні сидіння (з 8-
позиційним електрорегулюванням). Електрорегулювання 
дозволяє оптимально налаштувати сидіння під 
індивідуальні вимоги.

Комфортні сидіння з пакетом пам'яті та 14-позиційним 
електрорегулюванням додатково мають регулювання 
довжини подушки сидіння та 4-позиційну поперекову 
опору для водія та переднього пасажира. Пакет пам'яті 
дозволяє поряд з положенням сидінь зберегти положення 
рульової колонки й обох зовнішніх дзеркал заднього виду.

Адаптивні спортивні сидіння з інтегрованими 
підголівниками й пакетом пам'яті (18 позицій) 
пропонуються в базовій комплектації Cayenne Turbo та 
Cayenne Turbo Coupé. Особливої уваги заслуговує бічна 
підтримка, яку гарантують збільшені валики на подушці та 
спинці сидіння. Вони мають електропривод регулювання 
та забезпечують найвищий комфорт у довгих поїздках та 
надійну підтримку тіла в поворотах. Серед інших 
особливостей Cayenne Turbo та Cayenne Turbo Coupé – 
тиснені написи “turbo” на підголовниках передніх сидінь і 
крайніх місць заднього сидіння.

Ще більше спортивного стилю та захоплених поглядів. 
Спортивні сидіння GTS з інтегрованими підголівниками (8 
позицій) та оббивкою центральних частин з високоякісної 
Alcantara® прикрашені написами “GTS” на всіх 
підголовниках за винятком заднього центра. 

Ексклюзивно для моделей GTS пропонується пакет 
оздоблення салону GTS з написами й декоративними 
швами контрастного кольору Carmine Red або 
Crayon.Полегшений пакет Sport пропонується в трьох 
варіантах. Кожен із них передбачає комплектацію 
чотирма спортивними сидіннями з оббивкою 
центральних частин тканиною з класичним картатим 
малюнком.

Трансформовані задні сидіння моделей Cayenne і 
Cayenne Coupé, як і передні, можуть бути особливо 
комфортними або спортивними з додатковою бічною 
підтримкою. Крайні місця заднього сидіння 
пропонуються з підігрівом та вентиляцією. Заднє 
сидіння складається у співвідношенні 40:20:40 і має 10 
положень кута нахилу спинки (до 29 градусів). У 
моделей Cayenne воно може зрушуватися на 160 мм у 
поздовжньому напрямку. Тим самим обсяг багажника в 
залежності від моделі становить від 460 до 1708 л 
максимум.

1. Спортивні сидіння GTS з інтегрованими підголівниками (8 позицій)
2. Спортивні сидіння із полегшеного пакету Sport (8 позицій)
3.  Комфортні сидіння з пакетом пам'яті (14 позицій)
4. Адаптивні спортивні сидіння з пакетом пам'яті (18 позицій)
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Приклад конфігурації 
автомобіля з Porsche 
Exclusive Manufaktur.

1. Напис “PORSCHE” (матовий) і назва моделі із
забарвленням у матовий чорний колір,
затемнені задні світлодіодні ліхтарі зі
смужкою, що світиться, полегшений пакет
Sport з оздобленням карбоном, ручки
відкривання дверей із забарвленням у
глянцевий чорний колір, спортивна вихлопна
система з розташованими по центру
патрубками чорного кольору, 22-дюймові
колеса GT Design платинового кольору із
шовковистим блиском

2. Спойлер на даху з фарбуванням у глянсовий
чорний колір

3. Світлодіодні проєктори напису “PORSCHE”,
накладки на пороги з карбону з
підсвічуванням

4. Пакет оздоблення салону декоративними
швами контрастного кольору Speed Blue,
ремені безпеки кольору Crayon, ручки на
стелі з оздобленням з Alcantara®

5. Пакет обробки салону декоративними швами
контрастного кольору Speed Blue,
полегшений пакет Sport з обробкою
карбоном, циферблат секундоміра Sport
Chrono кольору Crayon, важіль селектора
ексклюзивного дизайну, додатковий пакет
обробки ручок шкірою, циферблат на панелі
приладів кольору Crayon

Cayenne GTS Coupé в кольорі Dolomite Silver Metallic

Пристрасть може мати різні прояви.
Це ваше. 2

3 4
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Індивідуалізація.

 Porsche Exclusive Manufaktur.

Надайте виразності свого Porsche ще більше особистої 
індивідуальності та наочно продемонструйте своє 
захоплення спортивними автомобілями. Від 
контрастних декоративних швів до спортивних 
вихлопних патрубків – Вам на вибір пропонується 
безліч можливостей.

1. Темні світлодіодні фари з Porsche Dynamic Light System (PDLS)
2. 22-дюймові колеса Cayenne Sport Classic із забарвленням у колір кузова Carmine Red
3. Спортивна вихлопна система, вкл. спортивні вихлопні патрубки чорного кольору
4. Накладки на пороги з матового алюмінію темно-сріблястого кольору з підсвічуванням
5. Накладка заднього склоочисника з фарбуванням у глянсовий чорний колір
6. 21-дюймове колесо Cayenne Exclusive Design із забарвленням у глянсовий чорний колір, гальмівні супорти з фарбуванням у 

глянсовий чорний колір
7. Ручки на стелі з оздобленням з Alcantara® чорного кольору, з декоративними швами
8. кольору Speed Blue
9. Важіль селектора ексклюзивного дизайну, додатковий пакет обробки ручок Alcantara® чорного кольору з декоративними швами 

кольору Speed Blue

Персоналізація |  Exclusive Manufaktur42
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Шкіра кольору Black, декоративні 
шви кольору Speed Blue

Шкіра кольору Black, 
декоративні шви кольору Crayon

Шкіра кольору Slate Grey, декоративні 
шви кольору Bordeaux Red

Шкіра кольору Mojave Beige, 
декоративні шви кольору Black

Розширена персоналізація.

Porsche  Exclusive Manufaktur 
Декоративні шви й центральні частини сидінь.
Ви хочете ще більше свободи під час вибору дизайну 
інтер'єру? Пропоновані в Porsche Exclusive Manufaktur 
пакети оздоблення салону декоративними швами й 
центральних частин сидінь шкірою в контрастному 
кольорі дозволяють Вам привести свій Cayenne у 
відповідність до індивідуальних побажань і розставити 
додаткові акценти в салоні. Пакети пропонуються в усіх 
серійних і спеціальних кольорах. Неважливо, окремо або в 
комбінації один з одним – результатом завжди 

буде гармонійна картина, яка надасть Вашому Cayenne 
унікального характеру, як у Вас. Сподіваємося, що наші 
поєднання кольорів допоможуть Вам зробити правильний 
вибір. Або зайдіть на www.porsche.ua і створіть у 
конфігураторі Porsche свій неповторний автомобіль.

Пакет оздоблення салону контрастними декоративними швами
Пакет обробки центральних частин сидінь контрастною шкірою

Шкіра кольору Slate Grey, центральні частини сидінь зі шкіри кольору 
Crayon, декоративні шви кольору Bordeaux Red

Шкіра кольору Mojave Beige, центральні частини сидінь зі шкіри кольору 
Black, декоративні шви кольору Black

Шкіра кольору Black, центральні частини сидінь зі шкіри кольору Speed 
Blue, декоративні шви кольору Speed Blue

Шкіра кольору Black, центральні частини сидінь зі шкіри кольору Bordeaux 
Red, декоративні шви кольору Crayon
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Персоналізація.

 Головне – вибрати свій Porsche. 
І лише потім готуватися до поїздки.
Надайте більше індивідуальності своєму Cayenne. Будь то вибір відповідних аксесуарів, потрібного матеріалу, прошивки для 
багатофункціонального спортивного кермового колеса або пофарбованих у колір кузова дисків: Ваші побажання завжди 
Конфігуратор Porsche та детальну інформацію про привабливу силу Porsche Ви знайдете на www.porsche.com

1

2

3
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Персоналізація.

  Porsche  Tequipment.

Завдяки аксесуарам Porsche Tequipment, розробленим 
спеціально для вашого 911, ви можете коригувати стиль 
водіння повністю на власний смак. З самого початку, одні 
і ті ж правила застосовуються як до наших автомобілів, 
так і до продуктів Porsche Tequipment: всі вони 
розробляються та випробовуються в Центрі розвитку м. 
Вайсах. Тими ж самими інженерами та дизайнерами 
Porsche, що створили Ваш автомобіль. З думкою про весь 
автомобіль в цілому та точно під вашу модель Porsche.

Що з гарантією на автомобіль? Вона не постраждає, які б 
продукти Tequipment Ви не встановили.

Щоб дізнатися більше про Porsche Tequipment, будь 
ласка, зверніться до офіційного дилера Porsche або 
відвідайте www.porsche.ua/tequipment, щоб 
переглянути інформацію онлайн. Відскануйте QR-код, 
щоб перейти прямо до нашої системи пошуку 
аксесуарів Tequipment, де ви можете детально 
ознайомитися з усіма продуктами.

1. Бокси для даху
2. Високоякісні пластикові бокси, пропонуються в глянсовому чорному кольорі.
3. Засоби для догляду за автомобілем
4. Засоби для догляду за інтер'єром та екстер'єром, що оптимально підходять 

для вашого
5. Porsche.
6. 3 Літні та зимові комплекти дисків та шин
7. Для підкреслення індивідуальності, маневреності та безпеки. Та ще більшого 

задоволення від водіння.



Особливості комплектації

Моделі Cayenne та Cayenne Coupé.

Вибрані елементи комплектації.

Дизайн:
◼ Система Porsche Active Aerodynamics (PAA)
◼ Пакет SportDesign
◼ Полегшені спортивні пакети (моделі 

Cayenne Coupé)
◼ Колеса розміром від 19 до 22 дюймів
◼ Салон з Porsche Advanced Cockpit та Direct 

Touch Control

Салон:
◼ Панорамний скляний дах із сонцезахисною 

шторкою (моделі Cayenne Coupé)
◼ Панорамний дах (моделі Cayenne)
◼ Передні спортивні сидіння (8-позиційне 

електрорегулювання)
◼ Адаптивні передні спортивні сидіння (18-

позиційне електрорегулювання)
◼ Передні комфортні сидіння (14-позиційне 

електрорегулювання)
◼ Вентиляція сидінь
◼ Функція масажу
◼ Комфортне підсвічування
◼ 4-зонний клімат-контроль
◼ Іонізатор для покращення якості повітря в салоні

◼
◼

Світлотехніка та системи допомоги водієві:

◼ Світлодіодні фари
◼ Porsche Dynamic Light System (PDLS)
◼ Світлодіодні матричні фари з PDLS Plus
◼ Система попередження про зіткнення з 

асистентом гальмування
◼ Система нічного бачення
◼ Проєкційна система кругового огляду
◼ Паркувальний асистент (Remote ParkAssist)
◼ Porsche InnoDrive з адаптивним круїз-контролем

Сервіси Connect та інформаційно-розважальні 
системи:
◼  Porsche Communication Management (PCM) з

онлайн-навігацією, 12,3-дюймовим сенсорним
дисплеєм Full-HD, інтерфейсами та голосовим
керуванням з онлайн-підтримкою

◼ Аудіосистема BOSE® Surround Sound
◼ High End Surround Sound
◼ Додаток Porsche Connect
◼ Connect Plus з Apple CarPlay та комунікаційним

модулем LTE з інтегрованою SIM-картою
◼ Різноманітні сервіси Porsche Connect
◼ Додаток Porsche Offroad Precision

Динаміка:
◼ Адаптивна пневмопідвіска з Porsche Active 

Suspension Management (PASM)
◼ Система Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
◼ Система керування задніми колесами
◼ Система Porsche 4D-Chassis Control
◼ Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV 

Plus)
◼ Система Porsche Traction Management (PTM)
◼ Пакет Sport Chrono
◼ Підсилювач рульового керування Plus
◼ Спортивна вихлопна система

Додатково для гібридів з можливістю підключення:
◼ Автономний кондиціонер
◼ Бортовий зарядний пристрій змінного струму 

потужністю 3,6 кВт
◼ Бортовий зарядний пристрій змінного струму 

потужністю 7,2 кВт
◼ Мобільний зарядний пристрій Porsche з сумкою 

для перенесення та зарядним настінним 
кріпленням

◼ 21-дюймові колеса Cayenne AeroDesign
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Персоналізація.

Кольори.

Кольори | Персоналізація

Зовнішній 
вигляд.

Кольори з ефектом "металік".Матові кольори.

Спеціальні кольори.

Carrara White MetallicWhite

Moonlight Blue MetallicCashmere Beige Metallic

Dolomite Silver Metallic

Carmine Red

Crayon

Mahogany Metallic

Quarzite Grey Metallic

Jet Black MetallicBlack

Салон.

Black

Чорний – центральні частини сидінь з 
класичним картатим малюнком

Truffle Brown

Truffle Brown-Cohiba Brown

З забарвленням

Шкіра

Каштан антрацитового цвета

Матовий алюміній чорного кольору⁴⁾

Глянсовий чорний

Slate Grey

Black з пакетом GTS Alcantara®²⁾

Чорний з оздобленням кольору Carmine Red

Black-Mojave Beige (також з 
част. шкір. оздобленням)

Black-Bordeaux Red

Slate Grey-Mojave Beige

Graphite Blue-Crayon

Карбон (глянсовий)

Алюміній Rhombus

Алюміній із хрестовим шліфуванням⁵⁾

Темний корінь горіхового дерева

Дерево Olive Grey

Дерево Red Gum

Салон. Часткове / повне шкіряне 
оздоблення.1)

Спортивний пакет оздоблення салону з 
частковою шкіряною обробкою.3)

 Porsche  Exclusive Manufaktur  
Декоративні планки.

Двоколірне шкіряне оздоблення салону.1)

Салон з обробкою шкірою Club і 
двоколірною шкірою Club.1)

Декоративні планки.

Чорний з обробкою кольору Crayon

Декоративні планки.

Пакет оздоблення салону GTS.

1) Задні сторони спинок передніх сидінь з обробкою зі штучної шкіри, тильні сторони
підголівників комфортних сидінь (з 8- та 14-позиційним регулюванням) із забарвленням.

2) Тільки зі шкіряною обробкою.
3) Тільки в поєднанні з полегшеними пакетами Sport.
4) Тільки для Cayenne GTS і Cayenne GTS Coupé.
5) Тільки для Cayenne Turbo й Cayenne Turbo Coupé.
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Технічна інформація.
 Cayenne/ Cayenne Coupé  Cayenne E-Hybrid/ Cayenne E-Hybrid Coupé  Cayenne S/ Cayenne S Coupé

Двигун
Конструкція/циліндри Турбований двигун V6 Турбований двигун V6 Двигун V6 бітурбо 
Кількість клапанів/циліндрів 4 4 4

Робочий об'єм 2995 см³ 2995 см³ 2894 см³

Максимальна потужність (DIN) ДВЗ 
за частоти обертання

250 кВт (340 к. с.) 
5300–6400 об/хв

250 кВт (340 к. с.) при 
5300–6400 об/хв

324 кВт (440 к. с.) при 
5700–6700 об/хв

Максимальний крутний момент ДВЗ 
за частоти обертання

450 Нм
1340–5300 об/хв

450 Нм
1340–5300 об/хв

550 Нм
2000–5500 об/хв

Потужність електродвигуна
за частоти обертання

– 100 кВт (136 к. с.) при 
2500–3000 об/хв

–

Максимальний крутний момент 
електродвигуна за частоти обертання

– 400 Нм
< 2300 об/хв 

–

Сумарна потужність підключеного 
гібрида за частоти обертання

– 340 кВт (462 к. с.) при 
5250–6400 об/мин

–

Сумарний крутний момент підключеного 
гібрида за частоти обертання

– 700 Нм
1000–3750 об/хв

–

Трансмісія
Привод  Porsche Traction Management (PTM): активний 

повний привод з електронно-регульованою 
багатодисковою муфтою, електронною
імітацією блокування диференціалів
(ABD) та антипробуксовувальною системою

 Porsche Traction Management (PTM): активний 
повний привід з електронно-регульованою 
багатодисковою муфтою, електронною
імітацією блокування диференціалів
(ABD) та антипробуксовувальною системою 

 Porsche Traction Management (PTM): активний 
повний привід з електронно-регульованою 
багатодисковою муфтою, електронною
імітацією блокування диференціалів
(ABD) та антипробуксовувальною системою

8-ступінчаста Tiptronic S 8-ступінчаста Tiptronic S 8-ступінчаста Tiptronic SКоробка передач 

Ходова частина

Шини Спереду: 255/55 ZR 19 XL,
ззаду: 275/50 ZR 19 XL

Спереду: 255/55 ZR 19 XL, ззаду: 
275/50 ZR 19 XL

Спереди: 255/55 ZR 19 XL, сзади: 
275/50 ZR 19 XL

Шини (Coupé) Спереду: 275/45 ZR 20 XL, ззаду: 305/40 
ZR 20 XL

Спереду: 275/45 ZR 20 XL, ззаду: 
305/40 ZR 20 XL

Спереду: 275/45 ZR 20 XL, ззаду: 305/40 
ZR 20 XL

Гальмівна система 4-поршневі алюмінієві моноблочні
нерухомі супорти спереду, 2-поршневі 
алюмінієві моноблочні нерухомі супорти 
ззаду, вентильовані гальмівні диски на 
передній і задній осі

6-поршневі алюмінієві моноблочні
нерухомі супорти спереду, 4-поршневі 
алюмінієві моноблочні супорти ззаду, 
вентильовані гальмівні диски на передній і 
задній осі

6-поршневі алюмінієві моноблочні
нерухомі супорти спереду, 4-поршневі 
алюмінієві моноблочні супорти ззаду, 
вентильовані гальмівні диски на передній і 
задній осі

Діаметр розвороту (із 
системою

Технічна інформація

12,13 м 
(11,53 м)

12,13 м 
(11,53 м)

12,13 м 
(11,53 м)

Технічна інформація.
 Cayenne GTS/ Cayenne GTS Coupé  Cayenne Turbo/ Cayenne Turbo Coupé  Cayenne Turbo S E-Hybrid/ Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Двигун V8 бітурбо Двигун V8 бітурбо Двигун V8 бітурбо
4 4 4
3996 см³ 3996 см³ 3996 см³

338 кВт (460 к. с.) 
6000–6500 об/хв

404 кВт (550 к. с.) 5750–
6000 об/хв

404 кВт (550 к. с.) 
5750–6000 об/хв

620 Нм 1800–
4500 об/хв

770 Нм 2000–
4500 об/хв

770 Нм 2100–
4500 об/хв

– – 100 кВт (136 к. с.) 
2500–3000 об/хв

– – 400 Нм 
< 2300 об/хв

– – 500 кВт (680 к. с.) 
5750–6000 об/хв

– – 900 Нм 1500–
5000 об/хв

 Porsche Traction Management (PTM): активний повний 
привод з електронно-регульованою багатодисковою 
муфтою, електронною
імітацією блокування диференціалів
(ABD) та антипробуксовувальною системою (ASR)

 Porsche Traction Management (PTM): активний повний 
привод з електронно-регульованою багатодисковою 
муфтою, електронною
імітацією блокування диференціалів
(ABD) та антипробуксовувальною системою (ASR)

 Porsche Traction Management (PTM): активний повний 
привод з електронно-регульованою багатодисковою 
муфтою, електронною
імітацією блокування диференціалів
(ABD) та антипробуксовувальною системою (ASR)

8-ступінчаста Tiptronic S 8-ступінчаста Tiptronic S 8-ступінчаста Tiptronic S

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 
ZR 21 XL

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 
21 XL

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 
21 XL

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 
21 XL

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 
21 XL

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 
21 XL

6-поршневі алюмінієві моноблочні
нерухомі супорти спереду, 4-поршневі алюмінієві 
моноблочні супорти ззаду, вентильовані гальмівні диски 
на передній і задній осі

6-поршневі алюмінієві моноблочні
нерухомі супорти спереду, 4-поршневі алюмінієві 
моноблочні супорти ззаду, вентильовані гальмівні 
диски на передній і задній осі

6-поршневі алюмінієві моноблочні
нерухомі супорти спереду, 4-поршневі алюмінієві моноблочні 
супорти ззаду, вентильовані гальмівні диски на передній і 
задній осі

12,13 м 
(11,53 м)

12,13 м 
(11,53 м)

12,13 м 
(11,53 м)



5554

Технічна інформація.
 Cayenne  Cayenne Coupé  Cayenne E-Hybrid  Cayenne E-Hybrid Coupé  Cayenne S

Ходові характеристики
Максимальна швидкість 245 км/ч 243 км/ч 253 км/ч 253 км/ч 265 км/ч

Розгін 0-100 км/год 6,2 с – – – 5,2 с

Розгін 0-100 км/год1) – 5,9 с – 5,0 с –
5,9 с 6,0 с 5,0 с 5,1 с 4,9 сРозгін 0–100 км/год з гоночним стартом2) 

Позашляхові якості

Кут в'їзду/з'їзду 25,2°/22,1° 25,2°/22° 25,2°/22,1° 25,2°/22° 25,2°/22,1°

Кут подовж. прохідності для серійної підвіски                      18,7° 18,7° 18,7° 18,7° 18,7°

Макс. дорожній просвіт для серійної підвіски 210 мм 210 мм 210 мм 210 мм 210 мм
Максимальна глибина броду для 
серійної підвіски

500 мм 500 мм 250 мм 250 мм 500 мм

Максимальна глибина броду при
пневмопідвісці на рівні для важкого бездоріжжя

530 мм 530 мм 280 мм 280 мм 530 мм

Об ’єм
Місткість багажника до верхнього краю заднього
сидіння3)

772 л 592 л 645 л 460 л 772 л

Місткість багажника
при складеному задньому сидінні

1708 л 1507 л 1607 л 1400 л 1708 л

Об'єм паливного бака 75 л 75 л 75 л 75 л 75 л

Маса
Власна маса за директивою ЄС⁴⁾ 2060 кг 2105 кг 2370 кг 2435 кг 2095 кг

Допустима повна маса 2830 кг 2795 кг 3030 кг 3055 кг 2840 кг

Максимальне корисне навантаження 845 кг 765 кг 735 кг 695 кг 820 кг
Максимальне допустиме навантаження на 
дах з багажником Porsche

100 кг 75 кг 100 кг 75 кг 100 кг

Макс. маса причепа, що буксирується (з гальмами) 3500 кг 3500 кг 3500 кг 3500 кг 3500 кг

Розміри
Довжина 4918 мм 4931 мм 4918 мм 4931 мм 4918 мм

Ширина (за дзеркалами / дзеркала складені) 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм

Висота 1696 мм 1676 мм 1696 мм 1676 мм 1696 мм

Колісна база 2895 мм 2895 мм 2895 мм 2895 мм 2895 мм

Технічна інформація

Технічна інформація. 
 Cayenne S Coupé  Cayenne GTS  Cayenne GTS Coupé  Cayenne Turbo  Cayenne Turbo Coupé  Cayenne Turbo S E-Hybrid  Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

263 км/ч 270 км/ч 270 км/ч 286 км/ч 286 км/ч 295 км/ч 295 км/ч
– 4,8 с – 4,1 с – – –
4,9 с – – – 3,9 с – 3,8 с
5,0 с 4,5 с 4,5 с 3,9 с 3,9 с 3,8 с 3,8 с

25,2°/22° 23,4°/20,7° 23,4°/20,7° 23,3°/20,4° 23,3°/20,2° 23,3°/20,4° 23,3°/20,4°
18,7° 16,9° 16,9° 16,7° 16,7° 16,7° 16,7°
210 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм
500 мм 480 мм 480 мм 475 мм 475 мм 225 мм 225 мм

530 мм 520 мм 520 мм 530 мм 530 мм 280 мм 280 мм

592 л 772 л 592 л 745 л 565 л 645 л 460 л 

1507 л 1708 л 1507 л 1678 л 1480 л 1607 л 1400 л

75 л 90 л 90 л 90 л 90 л 75 л 75 л

2125 кг 2220 кг 2250 кг 2250 кг 2275 кг 2565 кг 2610 кг
2825 кг 2860 кг 2850 кг 2935 кг 2915 кг 3075 кг 3095 кг
775 кг 715 кг 675 кг 760 кг 715 кг 585 кг 560 кг
75 кг 100 кг 75 кг 100 кг 75 кг 100 кг 75 кг

3500 кг 3500 кг (2850 кг⁵⁾) 3500 кг (2850 кг⁵⁾) 3500 кг 3500 кг 3000 кг 3000 кг

4931 мм 4929 мм 4939 мм 4926 мм 4939 мм 4926 мм 4939 мм
2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм 2194 мм/1997 мм
1676 мм 1676 мм 1656 мм 1673 мм 1653 мм 1673 мм 1653 мм
2895 мм 2895 мм 2895 мм 2895 мм 2895 мм 2895 мм 2895 мм

1) У поєднанні з полегшеним пакетом Sport.
2)  У поєднанні з пакетом Sport Chrono. Базова комплектація моделей Cayenne E-Hybrid і Cayenne Coupé.
3) Заднє сидіння у "вантажному" положенні.
4) Масу розраховано згідно з відповідними Директивами ЄС, наведене значення є дійсним лише для автомобілів стандартної комплектації. Додаткове обладнання збільшує це значення. Наведений показник включає вагу водія (75 кг).
5) У поєднанні із серійною підвіскою на сталевих пружинах, включаючи PASM.

Технічна інформація
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1) Дані визначено відповідно до запропонованої методики вимірювань. Значення не відносяться до якогось конкретного автомобіля і не є частиною оферти. Вони призначені виключно для порівняння різних типів автомобілів.
Витрата палива вказана для автомобілів у базовій комплектації. Фактичні показники витрати палива й динамічних характеристик можуть змінюватися при оснащенні автомобіля додатковим обладнанням. Витрата палива й викиди CO₂ автомобіля залежать не тільки від 
його економічності, а й від стилю водіння та інших нетехнічних факторів. Звертаємо Вашу увагу, що вищезгадані дані про витрату палива та викид CO₂ не поширюються на представлені в Україні моделі автомобілів. Додаткову інформацію про конкретні автомобілі можна 
отримати у найближчому Центрі Porsche.
Набирає чинності з 04/2021

Технічна інформація

Технічна інформація.
Cayenne Cayenne Coupé Cayenne E-Hybrid Cayenne E-Hybrid Coupé Cayenne S

Витрата палива/викиди1)
Міський цикл, л/100 км (NEDC) 11,5–11,2 11,7–11,4 – – 12,8

Заміський цикл л/100 км (NEDC) 8,2–8,1 8,3–8,2 – – 8,0–7,8

Змішаний цикл, л/100 км (NEDC) 9,4–9,2 9,5–9,4 2,5–2,4 2,6–2,5 9,8–9,7

Сажевий фільтр Так Так Так Так Так
Екологічний стандарт EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM

Викиди CO₂ у змішаному циклі, г/км 215–210 217–214 58–56 60–58 223–220

Споживання електроенергії, кВтг/100 км – – 22,0–21,6 22,4–22,0 –
Запас ходу на електротязі за WLTP
в умовах міста (EAER в умовах міста) –
залежно від конфігурації (км)

– – 44–48 43–47 –

Запас ходу на електротязі WLTP (EAER) –
залежно від конфігурації (км)

– – 41–44 41–43 –

Витрата палива в змішаному циклі (WLTP),
л/100 км

12,5–11,5 12,5–11,6 3,7–3,1 3,7–3,2 12,9–11,8

Споживання електроенергії в змішаному
циклі (WLTP), кВтг/100 км

– – 26,5–25,1 26,5–25,4 –

Викиди CO₂ у змішаному циклі (WLTP), г/км 283–259 283–263 83–71 85–73 292–268

Технічна інформація.
Cayenne S Coupé Cayenne GTS Cayenne GTS Coupé Cayenne Turbo Cayenne Turbo Coupé Cayenne Turbo S E-Hybrid Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

12,8 15,3–14,7 15,3–14,9 15,5 15,5 – –
8,2–7,9 9,1 9,1 9,3 9,3 – –
9,9–9,7 11,4–11,2 11,4–11,2 11,6 11,6 3,3–3,2 3,3–3,2

Так Так Так Так Так Так Так
EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM EU6d-ISC-FCM
225–222 260–255 260–256 264 264 75–72 76–73
– – – – – 23,3–22,8 23,5–23,0
– – – – – 41–42 40–42

– – – – – 39–40 39–40

12,9–12,0 14,1–13,3 14,0–13,3 14,1–13,5 14,1–13,5 4,0–3,8 4,1–3,8

– – – – – 25,9–25,3 25,9–25,4

292–271 319–301 318–302 319–305 319–307 92–86 92–87
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