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Szanowni Państwo

dziękujemy za zainteresowanie i skonfigurowanie swojego wyjątkowego Porsche.

Marka Porsche jest ucieleśnieniem sportowej osobowości i ducha rywalizacji. Każdy nasz
samochód dysponuje unikalnym DNA, łączącym sportowy charakter, ponadczasowy styl oraz
indywidualizm. Osiągi i wydajność w wydaniu Porsche wynikają z pasji poszukiwania
najlepszych rozwiązań, które skutecznie oraz inteligentnie przetwarzarzają moc na prędkość i
zwycięstwo.

Mamy nadzieję, że oferta stworzona w konfiguratorze jest przekonująca i atrakcyjna.

Szczegółowe informacje dostępne są w wybranym Porsche Centrum, gdzie doradca sprzedaży
z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły, a także zaproponuje dogodne
rozwiązania finansowe oraz zaprezentuje dostępne akcesoria. Prosimy pamiętać, iż - z uwagi na
lokalne przepisy i ograniczenia - dostępność modeli i opcji może różnić się w poszczególnych
krajach. Ponadto, zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego, zastępując je bezzwrotnie. Konfiguracja nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Indywidualny Kod Porsche można wysłać do wybranego Porsche Centrum, którego dane
adresowe znajdą Państwo pod adresem www.porsche.pl.

Więcej informacji otrzymają Państwo bezpośrednio w wybranym Porsche Centrum, którego
adres znajdą Państwo na www.porsche.pl

Z poważaniem

Zespół Porsche

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PJA2WM44



Porsche 718 Boxster
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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 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Silnik

Układ silnika Silnik typu bokser umieszczony centralnie

Średnica cylindrów 91,0 mm

Liczba cylindrów 4

Skok tłoka 76,0 mm

Pojemność 1 988 cm³

Maksymalny moment obrotowy 380 Nm

przy obrotach na minutę 1 950 - 4 500 obr./min

Stopień sprężania 9.5 : 1

Moc 220 kW

Moc 300 KM

Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy 6 500 obr./min

Zużycie paliwa / Emisja CO2

Cykl miejski 9,9 l/100 km

Cykl pozamiejski 6,0 l/100 km

Cykl mieszany 7,4 l/100 km

Emisja CO2 168 g/km

Skrzynia biegów

Rodzaj układu napędowego Napęd na tylną oś
Manualna skrzynia biegów 6-biegowa skrzynia z dwumasowym kołem zamachowym i

samoregulacją sprzęgła
Dostępna automatyczna skrzynia biegów Tak

Automatyczna skrzynia biegów Porsche Doppelkupplung (PDK), 7-biegowa dwusprzęgłowa
skrzynia biegów

Podwozie i zawieszenie

Przednia oś Zawieszenie typu McPherson, zoptymalizowane przez
Porsche

Tylna oś Zawieszenie typu McPherson, zoptymalizowane przez
Porsche

Układ kierowniczy Ze wspomaganiem elektromagnetycznym, o zmiennym
przełożeniu i impulsem skrętu

Układ hamulcowy 4-tłoczkowe jednoczęściowe, stałe zaciski hamulcowe z
przodu i z tyłu, tarcze hamulcowe wentylowane wewnętrznie
i wiercone o średnicy 330 mm z przodu i 299 mm z tyłu,
czarne zaciski hamulcowe

Program stabilności toru jazdy Porsche Stability Management (PSM) zawierające ABS z
rozszerzonymi funkcjami hamowania

Opony tylne 265/45 ZR 18

Opony przednie 235/45 ZR 18

Koła tylne 9,5 J x 18 ET 49

Koła przednie 8 J x 18 ET 57
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Dane techniczne  (dalej) 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Nadwozie

Długość 4 379 mm

Szerokość 1 801 mm

Wysokość 1 281 mm

Współczynnik oporu powietrza 0,31 Cx

Rozstaw osi 2 475 mm

Maksymalna ładowność 320 kg

Waga bez załadunku (DIN) 1 335 kg

Waga bez załadunku (EG) 1 410 kg

Dopuszczalna masa całkowita 1 655 kg

Szerokość (bez rozłożonych lusterek) 1 994 mm

Wymiary i pojemności

Pojemność bagażnika 125 l

Objętość przestrzeni bagażowej 150 l

Zbiornik paliwa 54 l

Osiągi

Prędkość maksymalna 275 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h 5,1 s

Elastyczność (80-120 km/h) na 5. biegu 5,6 s

Przyspieszenie  0 - 160 km/h 11,3 s

Przyspieszenie 80 - 120 km/h 3,2 s

Serwis i Gwarancja

Okres przeglądu Co 60 000 km

Okres gwarancji 2 lata bez limitu kilometrów

Gwarancja na perforację nadwozia 12 lat

Gwarancja na powłokę lakieru 3 lata
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Wyposażenie standardowe

Silnik

• 4-cylindrowy silnik typu bokser z turbodoładowaniem o pojemności skokowej 2,0 l, maksymalna moc 220 kW (300 KM),

maksymalny moment obrotowy 380 Nm

• Zbiornik paliwa 54 l

Cechy silnika

• Blok silnika i głowica wykonane z aluminium

• Chłodzenie cieczą i układ sterowania ciepłem

• Technologia 4-zaworowa

• 1 turbosprężarka, 1 chłodnica powietrza doładowującego

• VarioCam Plus (zmienne fazy rozrządu i regulowany skok zaworów)

• Zintegrowany układ smarowania z suchą miską olejową i pompą oleju o zmiennym wydatku

• Bezpośredni wtrysk paliwa (DFI)

• Dwa katalizatory trójdrożne

• Dwustrumieniowy układ wydechowy z umieszczoną pośrodku końcówką ze stali szlachetnej

• Przycisk SPORT aktywujący dynamiczne ustawienia silnika i skrzyni biegów (w połączeniu ze skrzynią PDK)

Skrzynia biegów

• 6-biegowa ręczna skrzynia biegów z samoregulującym sprzęgłem dwutarczowym i dwumasowym kołem zamachowym

• Napęd na tylne koła
• Funkcja Auto Start-Stop i funkcja żeglowania (w połączeniu z PDK)

Podwozie

• Przednia i tylna oś o lekkiej konstrukcji z kolumnami resorująco-tłumiącymi

• Elektromechaniczny układ wspomagania kierowania ze zmienną siłą wspomaganiai impulsem na kierownicy

• Porsche Stability Management (PSM) z systemem ABS z rozszerzonymi funkcjami hamulców

• 18-calowe koła Boxster z oponami 235/45 ZR 18 z przodu i 265/45 ZR 18 z tyłu
• Układ kontroli ciśnienia w oponach (TPM)

• Środek do uszczelniania opon i elektryczna sprężarka

Hamulce

• Przeciwkradzieżowe śruby zabezpieczające koła
• 4-tłoczkowe jednoczęściowe, aluminiowe stałe zaciski hamulcowe z przodu i z tyłu, wewnętrznie wentylowane i

perforowane tarcze hamulcowe o średnicy 330 mm z przodu i 299 mm z tyłu
• Czarne zaciski hamulcowe

• Elektryczny hamulec postojowy
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Nadwozie

• Koncepcja samochodu 2-miejscowego z silnikiem zamontowanym centralnie

• Inteligentna lekka konstrukcja nadwozia z aluminium i stali

• Elektrycznie sterowany, automatyczny miękki dach z ogrzewaną szklaną tylną szybą, sterowanie do prędkości 50 km/h

i komfortowe uruchamianie pilotem

• Osłona przeciwwiatrowa

• Automatycznie wysuwany tylny spojler

• Logo „PORSCHE” na listwie akcentującej i oznaczenie modelu na pokrywie bagażnika, chromowane, błyszczące

Systemy elektryczne

• Elektryczne podnośniki szyb z funkcją impulsowego otwierania/zamykania i ochroną przed zakleszczeniem

• Elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka na drzwiach, asferyczne postronie kierowcy

• Układ mycia przedniej szyby z wycieraczkami Aero i dyszami spryskiwaczy

• Porsche Communication Management (PCM) z przygotowaniem do telefonu komórkowego i złączami audio

• Sound Package Plus z sześcioma głośnikami o łącznej mocy 110 W z zintegrowanym wzmacniaczem i cyfrowym

procesorem dźwięku

• Ogrzewana tylna szyba

Oświetlenie

• Reflektory główne Bi-Xenon ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej LED

• Dodatkowe światła LED z przodu ze światłami pozycyjnymi i kierunkowskazami

• Tylne światła w technologii LED ze zintegrowanymi 4-punktowymi światłami hamowania oraz światłami cofania

• Asystent świateł z funkcją oświetlania drogi do domu (Welcome Home)

• Oświetlenie do czytania, oświetlenie orientacyjne, oświetlenie stacyjki w technologii LED oraz oświetlenie bagażnika i

podręcznego schowka

Wskaźniki

• Zestaw wskaźników z obrotomierzem centralnym i kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 4,6

cala

• Tarcze zegarów i obrotomierza w kolorze czarnym

• Cyfrowe wskaźniki prędkości jazdy, włączonego biegu, przebiegu łącznego i godziny

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

• Pełnowymiarowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

• Porsche Side Impact Protection System (POSIP) złożony z elementów pochłaniających energię zderzenia w drzwiach,

poduszek powietrznych chroniących tułów, zintegrowanych w bocznych krawędziach foteli oraz poduszek powietrznych

głowy zintegrowanych w panelach drzwi kierowcy i pasażera

• Immobiliser z centralnym zamkiem w pilocie

• Nieruchomy pałąk zabezpieczający w razie dachowania
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Układ klimatyzacji

• Układ klimatyzacji z zintegrowanym filtrem z węglem aktywnym

• Bezstopniowo regulowana dmuchawa z przyciskiem zamkniętego obiegu i przyciskiem rozmrażania

• Barwione na zielono szyby termoizolacyjne

Wyposażenie wnętrza

• Sportowe fotele z elektryczną regulacją oparcia oraz ręczną regulacją wzdłużną i regulacją wysokości

• Fotele wykończone Alcantarą / materiałem skóropodobnym

• Sportowa kierownica o średnicy 375 mm z ręczną regulacją wzdłużną i wysokości

• Obręcz kierownicy, dźwignia zmiany biegów i aplikacja na wewnętrznej klamce drzwi wykończone gładką skórą
• Podsufitka z czarnej tkaniny

• Gniazdo (12 V) w przestrzeni na nogi pasażera

• Osłony progów z oznaczeniem modelu

• Uchwyty na napoje (po stronie pasażera, pod listwą w desce rozdzielczej)

• Wieszaki na ubrania na oparciach foteli

• Wznosząca się konsola środkowa z jednym otwartym i jednym zamkniętym schowkiem

Bagażniki i schowki

• Bagażnik z przodu i z tyłu
• Schowek w każdych drzwiach

Kolory

• Standardowe kolory nadwozia: White, Racing Yellow, Guards Red, Black

• Standardowe kolory wnętrza: Black, Agate Grey

• Dach miękki w kolorze: Black, Blue, Brown, Red
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Opcje indywidualne

Numer zamówiena Rok modelowy Samochód Ceny*

982320 2018 718 Boxster 236 010,00 PLN

Personalizacja

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Lakier J5 Miami Blue 10 483,00 PLN

4V Miękki składany dach w kolorze: Black 0,00 PLN

Kolory wnętrza AZ Pakiet wykończenia wnętrza skórą w

kolorze: Black

14 288,00 PLN

Wyposażenie zewnętrzne CTF Lakierowane logo „718”  Porsche
Exclusive Manufaktur

665,00 PLN

625 Porsche Entry & Drive 3 140,00 PLN

636 Asystent parkowania (z przodu i z tyłu) 3 937,00 PLN

XEW Przyciemniane reflektory biksenonowe w

połączeniu z Porsche Dynamic Light

System (PDLS)  Porsche Exclusive
Manufaktur

6 333,00 PLN

Skrzynia biegów / podwozie 480 6-biegowa manualna skrzynia biegów 0,00 PLN

475 Porsche Active Suspension Management

(PASM)

6 385,00 PLN

220 Porsche Torque Vectoring (PTV) z

mechaniczną blokadą mechanizmu

różnicowego tylnej osi

5 854,00 PLN

QR5 Pakiet Sport Chrono z dynamicznym

zawieszeniem skrzyni biegów

8 036,00 PLN

XLF Sportowy układ wydechowy (końcówka

układu wydechowego w kolorze

srebrnym)  Porsche Exclusive Manufaktur

10 056,00 PLN

085 Zbiornik paliwa 64 l 533,00 PLN

Koła 439 20-calowe koła 911 Turbo 19 157,00 PLN

Wyposażenie wnętrza 454 Tempomat 1 437,00 PLN

858 Sportowa skórzana kierownica GT 1 224,00 PLN

P04 Sportowe fotele Plus, elektryczna 2-

pozycyjna regulacja

2 048,00 PLN

573 Dwustrefowy automatyczny układ

klimatyzacji

3 405,00 PLN

810 Dywaniki podłogowe 478,00 PLN

509 Gaśnica 665,00 PLN

P7Z Pedały i podnóżek w sportowej stylistyce 800,00 PLN

EKA Pakiet lakierowanych elementów wnętrza

(ze skórzaną tapicerką)  Porsche Exclusive
Manufaktur

3 113,00 PLN

DFS Lakierowany kluczyk i skórzane etui

Porsche Exclusive Manufaktur
1 624,00 PLN
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Personalizacja  (dalej)

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Audio / komunikacja 7UG Moduł nawigacji do Porsche

Communication Management (PCM)

7 077,00 PLN

9VL System audio BOSE® Surround Sound 5 268,00 PLN

Cena całkowita 352 016,00 PLN

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

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PJA2WM44

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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