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Ważne informacje

Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcie jak najlepiej przedstawiało skonfigurowane Porsche, jednak różnice w kolorach i
wyglądzie są dopuszczalne. Kolory i balans bieli zależą od indywidualnych ustawień wyświetlacza, na którym oglądana
jest strona.
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Dane techniczne Porsche Doppelkupplung (PDK)

Silnik
Układ silnika Silnik z przodu
Liczba cylindrów 4
Rodzaj paliwa 98
Średnica cylindrów 82,5 mm
Skok tłoka 92,8 mm
Pojemność 1 984 cm³
Moc 180 kW
Moc 245 KM
Moc NAR 248 KM
przy obrotach na minutę 5 000 - 6 750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 370 Nm
przy obrotach 1 600 - 4 500 obr./min
Maksymalna moc na litr pojemności 93,2 kW/l
Maksymalna moc na litr pojemności 126,8 KM/l

Skrzynia biegów
Rodzaj układu napędowego Porsche Traction Management (PTM): aktywny napęd na

cztery koła z elektronicznie sterowanym sprzęgłem
wielopłytkowym, automatyczną hamulcową blokadą
mechanizmu różnicowego (ABD) i systemem zapobiegania
zerwaniu przyczepności kół (ASR)

Manualna skrzynia biegów Niedostępna
Dostępna automatyczna skrzynia biegów Tak
Automatyczna skrzynia biegów Porsche Doppelkupplung (PDK), 7-biegowa, z ręcznym

przełączaniem biegów za pomocą łopatek na kierownicy
oraz trybem automatycznym

Zużycie paliwa / Emisja CO2
Standard emisji Euro 6d-TEMP
Filtr cząstek stałych tak

Zużycie paliwa / Emisja CO2 - WLTP1

Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla modelu) 12,6 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla modelu) 9,6 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla modelu) 8,6 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla modelu) 10,6 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla modelu) 10,0 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla modelu) 227 g/km
Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 14,0 - 12,7 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 10,8 - 9,6 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,7 - 8,6 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy
modelowej)

11,0 - 10,6 l/100 km
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Dane techniczne  (dalej) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,0 - 10,0 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 249,0 - 227,0 g/km

Podwozie i zawieszenie
Przednia oś W pełni niezależne, podwójne wahacze poprzeczne
Tylna oś Niezależna tylna oś z wahaczami trapezowymi
Układ hamulcowy 4-tłoczkowe aluminiowe stałe zaciski hamulcowe typu

monoblock z przodu i pływające zaciski hamulcowe z tyłu,
tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu wewnętrznie
wentylowane

Układ kierowniczy Układ kierowniczy z elektromechanicznym wspomaganiem
ABS Zawiera się w Porsche Stability Management (PSM)
Koła przednie 8Jx18 ET 21
Opony przednie 235/60 R18 103W
Koła tylne 9Jx18 ET 21
Opony tylne 255/55 R18 105W

Nadwozie
Długość 4 696 mm
Szerokość 2 098 mm
Szerokość (ze złożonymi lusterkami) 1 923 mm
Wysokość 1 609 mm
Rozstaw osi 2 807 mm
Waga bez załadunku (DIN) 1 795 kg
Waga bez załadunku (EG) 1 870 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2 510 kg
Maksymalna ładowność 715 kg

Wymiary i pojemności
Przestrzeń bagażowa ze złożonymi siedzeniami 1 500 l
Pojemność bagażnika 500 l
Zbiornik paliwa 65 l

Osiągi
Prędkość maksymalna 225 km/h
Przyspieszenie 0 - 100 km/h 6,7 s
Przyspieszenie 0 - 100 km/h z pakietem Sport Chrono 6,5 s
Przyspieszenie  0 - 160 km/h 17,5 s
Przyspieszenie 80 - 120 km/h 4,9 s

Właściwości terenowe
Maksymalny prześwit (zawieszenie stalowe) 205 mm
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Dane techniczne  (dalej) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Maksymalny prześwit (zawieszenie pneumatyczne, poziom
normalny)

190 mm

Maksymalny prześwit (zawieszenie pneumatyczne, off road
max)

230 mm

Głębokość brodzenia (zawieszenie stalowe) 300 mm
Głębokość brodzenia (zawieszenie pneumatyczne, off road
max)

340 mm

Kąt rampowy (zawieszenie stalowe) 16,9 °
Kąt rampowy (zawieszenie pneumatyczne) 18,8 °
Kąt natarcia, przód/tył (zawieszenie stalowe) 16,9 - 23,6 °
Kąt natarcia, przód/tył (zawieszenie pneumatyczne, off road
max)

18,5 - 25,3 °

Blokady mechanizmu różnicowego Elektronicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe

Serwis i Gwarancja2

Okres gwarancji 2 lata, bez limitu kilometrów
Okres przeglądu głównego co 60.000 km
Gwarancja na powłokę lakieru 3 lata
Gwarancja na perforację nadwozia 12 lat

1 Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i
homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.   Wyjątek od tego
stanowią pojazdy z końcowej partii produkcji w rozumieniu art. 3 pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE, którym udzielono
homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC. Mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31
sierpnia 2019 r.Za wyjątkiem pojazdów z końcowej partii produkcji w rozumieniu art. 3 pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE,
prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji
typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.W przypadku pojazdów z końcowej partii produkcji, wartości zużycia
paliwa i emisji CO2 stanowią wartości oparte na NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP.Montaż
akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po
pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

2 Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące.Ze
względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i
kolorów. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a
określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.W celu uzyskania najnowszych
informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Porsche.Wszystkie produkowane obecnie
samochody marki Porsche są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg
dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami
ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578).
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Wyposażenie standardowe

Silnik

• 4-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy turbo z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Euro 6d-TEMP) o pojemności
skokowej 2,0 l; maksymalna moc 180 kW (245 KM), maksymalny moment obrotowy 370 Nm

• Zbiornik paliwa o pojemności 65 l

Cechy silnika

• Przycisk SPORT
• Układ sterowania ciepłem
• VarioCam: zmienne fazy rozrządu (strony dolotowej i wylotowej)
• Turbosprężarka
• Aktywne żaluzje układu chłodzenia
• Funkcja Auto Start-Stop
• Funkcja żeglowania
• Filtr cząstek stałych (OPF)

Skrzynia biegów

• 7-biegowa skrzynia Porsche Doppelkupplung (PDK) z ręcznym przełączaniem biegów za pomocą manetek na
kierownicy oraz z trybem automatycznym, z wyświetlanymi wskazówkami odnośnie zmiany biegu dla optymalnego
zużycia paliwa w trybie ręcznym

• Porsche Traction Management (PTM): aktywny napęd na cztery koła z elektronicznie sterowanym sprzęgłem
wielotarczowym, automatycznym hamulcowym mechanizmem różnicowym (ABD) i systemem zapobiegającym utratę
przyczepności kół (ASR)

Podwozie

• 18-calowe koła Macan
• Układ kontroli ciśnienia w oponach (TPM)
• Środek do uszczelniania opon i elektryczna sprężarka
• Zawieszenie ze sprężynami stalowymi
• System stabilizacji jazdy Porsche Stability Management (PSM) z ABS, ASR, ABD, MSR i układem stabilizacji

przyczepy
• Przycisk Off-road
• Funkcja Auto Hold
• Asystent zjazdu - Porsche Hill Control (PHC)

Hamulce

• 4-tłoczkowe stałe aluminiowe zaciski jednoczęściowe z przodu
• Pływające zaciski hamulcowe z tyłu
• Wewnętrznie wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 345 mm z przodu i 330 mm z tyłu
• Zaciski hamulcowe w kolorze czarnym
• Elektryczny hamulec postojowy
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

• System przeciwblokujący (ABS)
• Funkcja automatycznego hamowania po kolizji

Nadwozie

• Przedni zderzak z zintegrowanymi wlotami powietrza
• Boczne listwy w kolorze Lava Black
• Listwy bocznych szyb w kolorze czarnym (matowy)
• Spojler dachowy w kolorze czarnym (wysoki połysk)
• 2 pojedyncze końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym matowym, po lewej i prawej stronie
• Przygotowanie do montażu haka holowniczego
• Logo „Porsche” i oznaczenie modelu na pokrywie tylne w kolorze srebrnym (wysoki połysk)
• Przyciemnione termoizolacyjne szyby w całym samochodzie
• Karoseria w całości ocynkowana, samonośna

Systemy elektryczne

• Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)
• Tempomat z ograniczeniem prędkości
• Elektryczne podnośniki szyb z przodu i z tyłu, z funkcją zdalnego zamykania,zabezpieczeniem przed zakleszczeniem i

funkcją szybkiego domykania
• Układ mycia przedniej szyby z 2 prędkościami, wycieraniem okresowym, czujnikiem deszczu i dyszami układu mycia

szyb
• Wycieraczka tylnej szyby z wycieraniem okresowym i dyszą układu mycia szyb
• Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane (również za pomocą pilota zdalnego

sterowania), asferyczne po stronie kierowcy
• 2 gniazda (12 V): w konsoli środkowej, w schowku konsoli środkowej, za konsolą środkową z tyłu, w bagażniku
• Porsche Communication Management (PCM) z modułem nawigacji online, przygotowany pod instalację telefonu

komórkowego, złączem audio i obsługą głosową
• Connect Plus z nawigacją online, modułem komunikacyjnym LTE, z czytnikiem kart SIM, bezprzewodowym dostępem

do internetu oraz Porsche Car Connect
• Pakiet Sound Plus z 10 głośnikami o łącznej mocy 150 W, zintegrowanym wzmacniaczem i cyfrowym przetwarzaniem

sygnału
• Dwa porty USB w schowku na konsoli środkowej
• Dwa porty USB w tylnej konsoli środkowej

Oświetlenie

• Reflektory główne LED z automatyczną statyczną regulacją zasięgu świateł, z 4 punktowymi światłami LED do jazdy
dziennej

• Przednie światła pozycyjne i kierunkowskazy w technologii LED
• Asystent włączania świateł z automatycznym oświetleniem „Welcome Home”
• Trójwymiarowe tylne światła LED ze zintegrowanymi 4-punktowymi światłami hamowania i pasem świetlnym
• Trzecie światło hamowania LED, umieszczone w spojlerze dachu
• Oświetlenie wnętrza: schowek pod fotelem pasażera, oświetlenie stacyjki,oświetlenie do czytania po stronie

kierowcy/pasażera, oświetlenie do czytania z tyłu po lewej i prawej stronie, oświetlenie bagażnika
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Wskaźniki

• Komputer pokładowy
• 3 okrągłe zegary zintegrowane w zestawie wskaźników
• Okrągłe zegary z czarnym obrotomierzem
• Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 4,8 cala, wskaźnikiem

załączonego biegu PDK, wskaźnikiem interwałów serwisowych, termometrem zewnętrznym, wskazaniem poziomu
paliwa i różnymi ostrzeżeniami

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

• Elementy pochłaniające energię zderzenia w drzwiach
• Zderzaki ze wzmocnionych belek poprzecznych i 2 odkształcalnych elementów, każdy z jednym gwintowanym

mocowaniem do montażu uchwytu holowniczego (w zestawie narzędzi)
• 3-punktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa
• Napinacze pasów bezpieczeństwa (fotel kierowcy, pasażera i zewnętrzne fotele z tyłu) z ogranicznikami naprężenia (z

przodu), ręczną regulacją wysokości pasa i sygnalizacją niezapięcia pasa (fotel kierowcy, pasażera i wszystkie fotele z
tyłu)

• Pełnowymiarowe poduszki powietrzne kierowcy i przedniego pasażera
• Boczne poduszki powietrzne z przodu, zintegrowane w fotelach
• Kurtyny powietrzne wzdłuż całej ramy dachu i bocznych szyb od słupka A do słupka C
• Czujnik dachowania pozwalający na wcześniejsze uruchomienie kurtyn powietrznych i napinaczy pasów

bezpieczeństwa w przypadku dachowania
• Funkcja wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera w celu zamontowania fotelika dla dziecka, ze

wskaźnikiem w konsoli dachu
• Mocowania ISOFIX do fotelika dla dziecka na tylnych zewnętrznych fotelach
• Immobiliser z transponderem
• Centralny zamek, zdalnie sterowany
• Przewkradzieżowy układ alarmowy z ultradźwiękowym systemem nadzoru wnętrza

Układ klimatyzacji

• 3-strefowa automatyczna klimatyzacja z oddzielną regulacją temperatury dla kierowcy, pasażera z przodu i pasażerów
z tyłu oraz automatyczną regulacją cyrkulacji powietrza

• Filtr przeciwpyłkowy z filtrem z węgla aktywowanego
• Ogrzewana tylna szyba z funkcją automatycznego wyłączania
• Czujnik jakości powietrza z oddzielną regulacją strumienia powietrza dla kierowcy i pasażera z przodu, przyciskiem

AC-MAX i czujnikiem poziomu wilgotności
• Funkcja chłodzenia schowka przed fotelem pasażera
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Wyposażenie wnętrza

• 5 miejsc, z tyłu kanapa do siedzenia, z dwoma komfortowymi siedzeniami po bokach i jednym miejscem pośrodku
• Komfortowe fotele (z przodu) z 8-pozycyjną elektryczną regulacją wysokości siedziska, pochylenia siedziska i oparcia

oraz regulacją wzdłużną po stronie kierowcy, po stronie pasażera fotel z 6-pozycyjną ręczną regulacją wysokości
siedziska i pochylenia oparcia oraz regulacją wzdłużną

• Zagłówki z 4-pozycyjną regulacją (z przodu)
• Tylna kanapa dzielona w proporcjach (40:20:40) i składany środkowy podłokietnik
• Pakiet wykończenia wnętrza w kolorze czarnym
• Listwy dekoracyjne w kolorze srebrnym
• Wyposażenie standardowe w kolorach standardowych: skóra ekologiczna / Alcantara
• Podsufitka z tkaniny
• Sportowa kierownica wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów, obręcz kierownicy wykończona gładką skórą
• Pakiet dla osób niepalących
• Haczyki na ubrania na słupku B kierowcy i przedniego pasażera

Bagażniki i schowki

• Bagażnik o pojemności ok. 500 l, maksymalna pojemność po złożeniu oparć tylnych foteli ok. 1500 l
• Pokrywa bagażnika zamykana automatycznie
• Schowki we wnętrzu (w zależności od wyposażenia): podręczny schowek, schowek w konsoli środkowej, otwarty

schowek w konsoli środkowej, otwarty schowek w konsoli środkowej z tyłu, schowki w drzwiach, boczny schowek w
bagażniku, schowek we wnęce na koło zapasowe

• Aluminiowe zabezpieczenie krawędzi bagażnika
• Uchwyty na butelki w schowkach w przednich i tylnych drzwiach
• Dwa zintegrowane uchwyty na napoje (z przodu) o zmiennej średnicy
• Składany podłokietnik w konsoli środkowej z regulacją wzdłużną
• Tylny środkowy podłokietnik z 2 wbudowanymi uchwytami na napoje
• Stała, wyjmowana osłona przestrzeni bagażowej

Kolory

• Standardowe kolory nadwozia: Black, White
• Standardowe kolory wnętrza: Black, Agate Grey
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Opcje indywidualne

Numer zamówiena Rok modelowy Samochód Ceny*
95BAM1 2019 Macan 248 800,00 PLN

Personalizacja

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Lakier 0Q White 0,00 PLN
Kolory wnętrza VC Standardowe wykończenie wnętrza w

kolorze: Black
0,00 PLN

Skrzynia biegów / podwozie G1D Porsche Doppelkupplung (PDK) 0,00 PLN
Koła C7N 18-calowe koła Macan 0,00 PLN
Komfort i systemy asystujące 7X8 Asystent parkowania (przód i tył) z

kamerą cofania
5 961,00 PLN

Wyposażenie wnętrza Q1G Fotele przednie z 8-kierunkową
elektryczną regulacją

0,00 PLN

4A3 Podgrzewane fotele (z przodu) 1 863,00 PLN

Cena całkowita 256 624,00 PLN

*ceny zawierają 23 % VAT i nie stanowią oferty w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.



Ważne informacje

Przedstawione w konfiguratorze modele samochodów prezentują wyposażenie dostępne na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Dostępność modeli i opcji może się różnić na poszczególnych rynkach z uwagi na lokalne przepisy i
ograniczenia. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w
niektorych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. W celu uzyskania
szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z Porsche Centrum lub z wyłącznym przedstawicielem Dr.
Ing, h.c.F. Porsche AG w Polsce – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, tel. 61
62 73 000. Dr. Ing, h.c.F. Porsche AG zastrzega sobie prawo do zmian designu, wyposażenia, kolorów, jak i specyfikacji
samochodów. Kolory i materiały rzeczywiste mogą się różnić od kolorów i materiałów przedstawionych na zdjęciach.
Zastrzega się prawo do błędów i pominięć w Konfiguratorze Porsche oraz na www.porsche.pl . Niniejsza konfiguracja nie
stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter poglądowy. Ceny i charakterystyka muszą
być potwierdzone w wybranym Porsche Centrum. Wszystkie produkowane obecnie samochody Porsche są wykonywane
z materiałów spełniających pod kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i
uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich
eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.
U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą państwo na stronach: www.porsche.pl.
Pomiary zużycia paliwa oraz emisji CO₂ zostały wykonane zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007*692/2008A,
715/2007*566/2011F lub 715/2007*566/2011A.
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