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Pentru datele privind consumul de carburant și emisiile de CO2,  
vă rugăm să consultați paginile dedicate din această broșură.

Dragi prieteni ai mărcii Porsche,

2018 este un an special pentru Porsche: se împlinesc 
exact 70 de ani de la înmatricularea primului vehicul 
cu numele Porsche, pe 8 iunie 1948. Șapte decenii în 
care am creat modele emblematice, am obținut victorii 
importante în cursele motorsport și ne-am petrecut 
fiecare zi urmându-ne visul de a produce mașini sport 
perfecte – motive suficiente pentru o retrospectivă a 
celor mai importante momente din istoria mărcii.

Tipic Porsche înseamnă, mai presus de toate, orientat 
spre viitor. De aceea, anul acesta, sărbătorim viziunea 
noastră asupra viitorului: studiul de concept Mission E 
Cross Turismo. Acesta reprezintă continuarea poveștii 
Mission E din 2015 și un pas important înainte, în 
direcția primului Porsche pur electric.

Ce altceva mai puteți citi în această ediție Porsche 
News? Prezentări ale câtorva modele noi, de care vă 
puteți bucura deja pe străzi și, desigur, noutățile din 
lumea Porsche. 

Vă dorim lectură plăcută și să vă bucurați de această 
nouă ediție Porsche News!

Echipa Porsche

Destinația noastră preferată, 
întotdeauna: viitorul.
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70 de ani de Porsche 

70 de ani de Porsche.   
Ce e mai bun de-abia acum începe.

Marca Porsche a început cu un vis: visul lui Ferry Porsche de a crea 
mașina sport perfectă. A trecut mult timp de atunci, dar cu toate 
acestea, visul său ne inspiră și astăzi. Și ia amploare în fiecare zi. 
De 70 de ani.

„Inițial ne gândeam la un vehicul mic, agil și ușor, care să 
depășească performanțele unei mașini mari și puternice”. Un 
vehicul ca acesta nu exista la sfârșitul anilor ’40. Nici în regiunea 
din jurul orașului austriac Gmünd, unde Ferry Porsche lucra la 
schițele sale într-un mic atelier, nici în alt loc din lume.

Așa se face că Ferry a decis să construiască această mașină chiar 
el. În februarie 1948, visul său a devenit realitate: modelul 356/1 
era condus pe drumurile șerpuite ale Carintiei, fiind prima mașină 
care a purtat numele Porsche. Un moment istoric, urmat de multe 
altele. O caroserie de aluminiu ce cântărea doar 585 kg. Un motor 
boxer cu patru cilindri, care livra 35 CP. Viteza maximă era, la 
momentul respectiv, impresionantă: 135 km/h. Fix roadsterul 
sportiv la care Ferry Porsche visase.

Doar câteva săptămâni mai târziu, l-a trimis să concureze la 
Stadtrennen, în Innsbruck, cu Herbert Kaes la volan. Rezultatul: 
o victorie în clasa sa și începutul unei istorii ilustre în cursele 
motorsport, cu peste 30.000 de triumfuri și un record de 19 victorii 
generale la Cursa de 24 de ore de la Le Mans. De la Mille Miglia și 
Carrera Panamericana, până la Sebring și raliurile Nürburgring și 
Paris-Dakar – cu greu putem numi o cursă sau un traseu pe care 
Porsche să nu fi avut succes.

Cu toate acestea, victoria n-a fost un scop în sine pentru Porsche. 
Participarea la curse a fost, și încă este, o oportunitate ideală 
pentru testarea de inovații tehnice pentru producția de serie. Până 
la urmă, prin cursele motorsport și de raliu, câștigăm experiență 
valoroasă pentru dezvoltare. Sau, așa cum a spus Ferry Porsche: 
„Viața însăși este o cursă, marcată de un început și de un sfârșit. 
Ce învățăm în timpul cursei și modul în care aplicăm cunoștințele 
respective este ceea ce determină valoarea pe care o aduce 
participarea noastră”.
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1 Tatăl lui Ferry, Ferdinand Porsche (stânga), în biroul său de creație,  
în jurul anului 1937  

2 Trei generații: Ferdinand Porsche pe fundal,  
Ferry Porsche și fiul său, Ferdinand Alexander Porsche,  
în prim-plan, 1960

3 Ferry (centru) și Ferdinand Porsche (dreapta), alături de modelul 356/1,  
în Gmünd, 1948  

4 Primele momente în motorsport: 356 în timpul unei curse
5 În sfârșit, cererea ridicată este satisfăcută: Ferry Porsche,  

în hala de producție a modelului 356 din Zuffenhausen
6 Trei legende într-o fotografie: Graf Berge von Trips la volanul 550 Spyder,  

la cursa de 1.000 km de pe Nürburgring, 1956
7 Entuziasm molipsitor: Ferry Porsche pe pista de curse
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70 de ani de Porsche  

Momente importante din șapte decenii de Porsche. 

În 2018, fanii mărcii Porsche  
sărbătoresc Ziua „Sportscar Together” 
peste tot în lume.

2018  

2017 Porsche 911 cu numărul 1.000.000 
iese de pe linia de asamblare.

La un an de la întoarcerea în eșaloane-
le superioare ale motorsportului, am 
obținut a 17-a victorie la Le Mans.

2015  

2014 Ideal pentru utilizarea de zi cu zi, dar 
niciodată monoton: Porsche Macan.

Lansarea mașinii sport de  
patru locuri: Panamera.

2009

2002 Producția Cayenne este demarată la 
uzina Porsche din Leipzig.

Gama de modele este extinsă:  
primul Boxster părăsește linia de 
producție.

1996  

1986 Porsche prezintă prima sa mașină 
super sport, 959.

Porsche introduce  
primul 911 Turbo.

1974

1970 917 câștigă pentru prima dată Cursa 
de 24 de ore de la Le Mans. 

Porsche prezintă primul  
911 (901) la Salonul Auto de la 
Frankfurt (IAA). 

1963  

1953 550 Spyder își face debutul la 
Eifelrennen.

Modelul 356/1 este oficial omologat 
pentru șosea pe 8 iunie. 

1948
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70 de ani de Porsche 

Ziua Sportscar Together.   
De șapte decenii.

O mașină sport este mai mult decât o mașină. Lasă în urmă o 
pleiadă de experiențe și amintiri împărtășite cu cei dragi. Râsete, 
suspine, mândrie. O mașină sport creează momente atât de pline 
de semnificație, încât vei dori să te bucuri de ele împreună cu cei 
dragi. Momente pline de inspirație. La Porsche, cunoaștem aceste 
momente speciale mai bine decât orice altă marcă.

Cea de-a 70-a aniversare Porsche este un astfel de moment –  
și îl vom sărbători printr-un festival unic: prima Zi „Sportscar 
Together” din lume, un eveniment global care va avea loc în 
perioada 8-10 iunie. Un context propice celebrării a 70 de ani de 
inginerie auto la Porsche. Vă invităm să vă alăturați nouă, la  
Centrul Porsche București!
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70 de ani de Porsche  

Accelerăm cu inovație  
și carismă.

La Porsche, electromobilitatea și-a găsit drumul de pe circuit la 
producția de serie. Și încă cum! 919 Hybrid a demonstrat trei ani 
la rând, la Le Mans, că al său concept hibrid inovator este mai mult 
decât capabil de victorie. Iar prin Panamera Turbo S E-Hybrid  
(500 kW, 680 CP), am echipat unul dintre cele mai puternice  
modele Porsche din toate timpurile cu un sistem de propulsie hibrid. 

Cu Mission E, care a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt 
(IAA) în 2015, facem un nou pas în viitor. Un nou capitol în ingineria 
mașinilor sport, care capătă și mai multă amploare prin lansarea 
studiului de concept Mission E Cross Turismo. Până cel târziu în 
2019, primul Porsche pur electric va părăsi linia de producție.

Și continuăm să privim înainte. Modul în care va arăta, cu 
exactitate, mașina sport a viitorului, este încă incert.  
În orice caz, un lucru e sigur: va trebui să arate extraordinar.

2

O formă care adaugă un semn de exclamație funcției. De asemenea, 
probabil va oferi opțiunea de condus autonom. Cu toate acestea, 
va avea volan, pentru a putea fi condusă și controlată ca o mașină 
sport tradițională: cu mâinile, cu picioarele și cu toate simțurile.  
La urma urmei, asta definește abordarea Porsche: stabilirea 
direcției și setarea ritmului. Dincolo de eficiență, libertatea de a te 
bucura, de fiecare dată, de o experiență autentică. 

Totodată, mașina sport a viitorului va avea performanțe tipice 
mașinilor sport din prezent, iar acest lucru se va reflecta și la 
exterior. Un Porsche al viitorului va fi, cu siguranță, recognoscibil 
oricând ca fiind un Porsche. Așa cum te aștepți de la o mașină în 
genele căreia stă scris un cod foarte special: 911. 

1 Istoria e mai frumoasă când o scriem împreună:  
Panamera Turbo S E-Hybrid și 919 Hybrid

2 Un omagiu adus viitorului: modelele hibride Porsche
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Studiul de concept   
Mission E Cross Turismo.



Studiul de concept   
Mission E Cross Turismo.



Modele Porsche Studiul de concept Mission E Cross Turismo 

Aducem viitorul în prezent!  
Și weekendul, de asemenea.

Le ce ne gândim noi, cei de la Porsche, când ne uităm la ziua de 
mâine? La mașina sport a viitorului, firește. Dar ținem cont și de 
mobilitatea durabilă și de digitalizare. Și, nu în ultimul rând, de toți 
prietenii mărcii care așteaptă cu entuziasm următorul nostru pas. 

Prin noul studiu de concept Mission E Cross Turismo, am expus 
viziunea noastră de mobilitate pur electrică sub forma unei mașini 
sport electrice, concepute pentru un stil de viață activ. Cu patru 
uși, patru scaune individuale și un spate de Turismo, oferind și mai 
mult spațiu pentru aventuri fără limite. O mașină pentru aventurile 
de zi cu zi – dar cu valori de performanță oricum numai obișnuite 
nu. La urma urmei, un sistem de propulsie pur electric trebuie să 
respecte, în continuare, standardele Porsche E-Performance. 

Pentru cei cărora le place să exploreze noi terenuri, introducem 
dotări cross-utility atractive: spoilerul spate, șinele de rulare și 
difuzorul bară spate, cu aplicații off-road, șasiu robust, garda la sol 
mai mare și compartiment de bagaje cu capacitate variabilă. 

Mission E Cross Turismo este pregătit pentru toate călătoriile 
spontane, datorită autonomiei sale de peste 500 km (NEDC). Iar 
tehnologia sa inovatoare de 800 de volți face posibilă o autonomie 
de 400 km după o încărcare de numai 15 minute.

Să întrezărești viitorul este electrizant și face ca entuziasmul 
pentru activități spontane, în aer liber, să crească. Experimentează 
studiul de concept Mission E Cross Turismo!
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Modele Porsche Studiul de concept Mission E Cross Turismo  

Un Porsche de la prima vedere.   
Așa cum nu l-ai mai văzut niciodată.

Designul interior futurist, orientat către șofer, prezintă o perspec-
tivă unică asupra unei lumi noi, digitale, oferind, în același timp, o 
privire asupra conceptului de control al viitoarelor modele Porsche.

Aceleași principii intrinseci configurației de bază a mașinilor 
noastre sport, utilizate încă de la început, se aplică și studiului de 
concept Mission E Cross Turismo: deschidere, purism, arhitectură 
clară, orientare către șofer și manevrabilitate pentru drumurile de 
zi cu zi. Conceptul de propulsie electrică permite o interpretare 
complet nouă a acestor principii: absența unui tunel de transmisie 
deschide spațiul cabinei și creează un ambient mai generos și 
mai luminos. O atenție deosebită a fost acordată fiecărui detaliu. 
Designul interior include suprafețe anodizate și iluminat ambiental. 
Panourile ușilor impresionează prin elemente 3D, iar fantele 
ingenioase de aer condiționat funcționează fără lamele. Acestea 
pot fi controlate inteligent, printr-o funcție tactilă.

Senzația de luminozitate este intensificată de divizarea orizontală 
clară a tabloului de bord printr-un ecran foarte lat. Un panou de 
control cu acționare tactilă, amplasat în consola centrală minimalistă, 

ușor înclinată, oferă șoferului și pasagerului din față funcții 
suplimentare. Cele patru scaune sport, cu construcție ușoară și  
logo-uri Porsche iluminate, sunt inspirate de scaunele sport cu 
susținere laterală de pe mașinile de curse, reducând astfel greutatea 
totală a vehiculului și oferind șoferului și pasagerilor suportul lateral 
adecvat, adaptat la dinamica de condus a automobilului. Tetierele 
înguste, tipice Porsche, aproape că par suspendate în aer. Ambele 
scaune din spate sunt dotate cu o trapă de încărcare pentru schiuri. 

Trapa panoramică de sticlă de mari dimensiuni, cu structură de 
fagure, permite luminii naturale să vă însoțească în fiecare călă-
torie. Aceasta se întinde pe întreaga suprafață a plafonului, de la 
parbriz până la hayon, oferind o senzație amplificată de spațiu. 
Datorită finisajului special de pe plafon, radiația termică este fil-
trată complet. Pentru o funcționare eficientă a aerului condiționat.

În studiul de concept Mission E Cross Turismo, lumea fizică 
întâlnește lumea digitală într-un mod nemaivăzut. Dați frâu liber 
intuiției dumneavostră și descoperiți o fațetă complet nouă a 
condusului mașinilor sport!
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În căutare de competitori. 
Noul 911 GT3 RS.

911 GT3 RS: consum de carburant în l/100 km: urban 19,2 · extra urban 9,0 · mixt 12,8;  
emisii CO2: mixte 291 g/km





Modele Porsche Noul 911 GT3 RS 

Există unele lucruri după care tânjești în viață.   
Și altele a căror lipsă este de nesuportat.

Șoferii, fanii și pasionații adevăratului sport cu motor 
trebuie să se pregătească. Circuitul stă în așteptare. 
O tensiune care n-a mai fost simțită de multă vreme 
plutește în aer. Defensivă? Rutină? Măcar de-ar fi... 
Dar, de acum, urmează atacul. Pentru că îi așteaptă o 
provocare, una care îi va împinge, de data asta, dincolo 
de zona lor de confort. Acolo unde fascinația nefiltrată 
se simte la ea acasă: în șicană, în virajul larg sau pe 
porțiunile în linie dreaptă.

Șasiul de curse va demonstra ce înseamnă 
confruntarea directă cu asfaltul. Ochi pentru ochi. Tur 
după tur. Eleronul fix de pe spate este o provocare 
flagrantă la luptă. O provocare aruncată în fața 
adversarului și a vântului. Difuzorul din spate, precum 
și țevile de eșapament din titan, sunt un semn evident 
a ceea ce promite noul 911 GT3 RS: sunet nealterat, 
performanță pură și o provocare care nu poate fi 
ignorată de nimeni dintre cei a căror inimă bate pentru 
mașinile sport.

911 GT3 RS: consum de carburant în l/100 km: urban 19,2 · extra urban 9,0 · mixt 12,8;  
emisii CO2: mixte 291 g/km

În cabina noului 911 GT3 RS, devine curând clar 
despre ce e vorba. Ergonomie optimă. Informații 
rapid de procesat. Purism sportiv – tipul care nu 
împiedică conducătorul auto să se concentreze asupra 
drumului. Cele cinci instrumente rotunde prezintă 
toate informațiile importante la o simplă privire. Sau la 
prima vedere, mai precis. Volanul sport GT3 RS oferă 
o aderență excelentă, înălțime și adâncime reglabile 
manual, și padele de schimbare a vitezelor pentru  
acțiuni scurte, sportive.

În final, există o singură întrebare pe care și-o pun toți 
șoferii ambițioși: renunți sau lupți?

Asta e teoria, acum urmează prac-
tica: scanați codul QR sau accesați 
www.porsche.com/ 
911GT3RS-highlights  
și urmăriți filmul.
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Sunet: sistem de evacuare cu difuzor de 
titan spate și sunetul nealterat al unui 
Porsche pur sânge, cu motor cu cilindri 
dispuși orizontal-opus.

Performanță: cilindree de 4,0 litri, motor cu 
șase cilindri dispuși orizontal-opus, putere 
383 kW (520 CP), 470 Nm, 0-100 km/h în 
3,2 secunde, viteza maximă de 312 km/h.  

Concept: mașină sport de înaltă 
performanță, cu motor aspirat natural 
de turație înaltă, tracțiune spate, 
aerodinamică adaptată pentru deportanță 
maximă, șasiu proiectat pentru circuit, 
tampoane suport dinamice pentru motor, 
direcție punte spate cu configurare sport. 

911 GT3 RS: consum de carburant în l/100 km: urban 19,2 · extra urban 9,0 · mixt 12,8;  
emisii CO2: mixte 291 g/km



Transmisie: Porsche Doppelkupplung 
(PDK) în șapte trepte, orientată spre 
performanță, cu etape scurte și modul 
PDK SPORT pentru schimbarea extrem de 
dinamică a treptelor de viteză.

Aerodinamică și design: prize mari de aer 
în față, cu grile în finisaj de titan, spoiler 
frontal optimizat pentru deportanță 
aerodinamică, două prize de aer NACA 
pe capotă pentru îmbunătățirea aerisirii 
frânelor și prize de aer laterale pentru 
aer procesat, clapete pe aripile față, 
deportanță sporită datorită eleronului 
spate fix.

Construcție ușoară: plastic ranforsat cu 
fibră de carbon (CFRP) pentru capotă, 
aripile față, hayon și eleron, poliuretan ușor 
pentru pragurile față și spate, sticla ușoară 
pentru lunetă și geamurile laterale spate, 
plafon de magneziu, difuzor spate din titan.



911 Carrera T: consum de carburant în l/100 km: urban 13,5-11,5 · extra urban 7,1-6,8 · mixt 9,5-8,5;  
emisii de CO2: mixte 215-193 g/km

Nefiltrat. 
Noul 911 Carrera T.





Aveți planuri pentru azi? Aceasta mașină 
sport vă va duce în locuri în care nu ați mai 
fost de mult. Mai aproape de șosea – și de 
voi înșivă.

Noul 911 Carrera T este un 911 pur-sânge. 
Pentru conducătorii auto înfocați mai 
degrabă decât pentru colecționari. Pentru 
curbe, mai degrabă decât pentru garaj. 
Pentru călătorii, mai degrabă decât pentru 
destinații. Pentru condusul de dragul 
condusului. Un concept pe care 911 T l-a 
reprezentat încă de la început, în 1967. 
După cum confirmă „T“-ul (Touring) din 
denumire. Scopul declarat și păstrat până 
în ziua de azi: cucerirea șoselelor.

Noul 911 Carrera T are puțin mai multă 
putere decât modelul original. Cu toate 
acestea, conceptul rămâne neschimbat: 
mai puțin este mai mult. Mai puțină 
greutate și, mai presus de toate, mai multă 
plăcere la condus. Pentru a fi mai specifici: 

Modele Porsche Noul 911 Carrera T  

E timpul T.   
Noul 911 Carrera T.

izolația a fost redusă la minimum, luneta și 
geamurile laterale spate sunt realizate din 
sticla ușoară, iar bancheta din spate a fost 
complet înlăturată. Așa cum a fost înlăturat 
și Porsche Communication Management 
(PCM). Coloana sonoră este asigurată 
exclusiv de motorul boxer, cu vocea sa 
guturală de 272 kW (370 CP) și un cuplu 
impresionant de 450 Nm la roțile din spate 
– și de sistemul de evacuare sport.

Creșterea performanțelor se datorează 
modurilor de condus, activate prin 
intermediul comutatorului dedicat, 
conectat la suspensia sport PASM și la 
sistemul Porsche Torque Vectoring (PTV). 
Toate acestea fac din noul 911 Carrera T 
o adevărată mașină sport, care se ridică la 
nivelul așteptărilor setate de predecesorul 
său din anii 1960.   

Noul 911 Carrera T ne duce înapoi.   
La rădăcinile ingineriei auto sport, la 
plăcerea automobilismului în forma sa cea 
mai pură, și la noi înșine. Acolo unde pulsul 
nostru crește. Mai repede – și mai tare.

911 Carrera T: consum de carburant în l/100 km:  
urban 13,5-11,5 · extra urban 7,1-6,8 · mixt 9,5-8,5;  
emisiile de CO2: mixte 215-193 g/km24





911 Carrera T: consum de carburant în l/100 km: urban 13,5-11,5 · extra urban 7,1-6,8 · mixt 9,5-8,5;  
emisiile de CO2: mixte 215-193 g/km



Modele Porsche Noul 911 Carrera T 

Coajă tare.   
Miez dur.

Stați confortabil? Asta a fost intenția noastră. La urma urmei, 
fiecare componentă, comutator și buton dintr-un 911 este proiec-
tat pentru performanța condusului – și pentru dumneavoastră.

Mâinile dumneavoastră strâng volanul sport GT. La îndemână: 
comutatorul cu modurile de condus Normal, Sport, Sport Plus și 
Individual, care vă permite să vă definiți propriul stilul de condus.

Interiorul: negru și purist. Zonele imediat accesibile sunt finisate în 
piele netedă. În contrast,  ornamentele decorative adoptă un finisaj 
negru highgloss.

Ușa se închide cu o bufnitură. Mâna dreaptă merge direct la 
contact, stânga la schimbătorul de viteze mai scurt – tocmai 
pentru schimbarea mai rapidă a vitezelor. Marcajul pentru 
schimbarea treptelor de viteze, în nuanță Guards Red,  
accentuează caracterul sportiv al mașinii.

Călătoria noastră împreună se termină aici.  
Călătoria dumneavoastră, însă, abia acum începe.
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Fascinația Porsche Christophorus 

Proiectând viitorul.

De Johannes Winterhagen  
Fotografii de Thorsten Doerk  
Preluat din revista Porsche Christophorus, 
numărul 384.

Întregul conținut Christophorus  
este disponibil la:   
www.christophorus.porsche.com  
sau pe noua aplicație Christophorus 
pentru smartphone și tabletă.

1

4

Style Porsche conturează modul în care elementele 
digitale vor fi încorporate în mașinile sport în anii urmă-
tori. Poate părea surprinzător, dar sudura metalelor și 
programarea sunt la fel de mult o parte a mixului, la fel 
cum sunt și ochelarii 3D și tabletele. Iar greșelile sunt 
binevenite. O vizită la arhitecții viitorului din Weissach.

La Porsche Design Studio din Weissach, designul 
este o preocupare a întregii echipe. Împreună, stiliștii 
lucrează la aspectul viitoarelor modele – și la viitorul 
mașinilor sport. Descoperiți cum ar putea arăta 
acestea pe www.christophorus.porsche.com sau pe 
noua aplicație Christophorus pentru smartphone.

Aceasta aduce revista Porsche pe dispozitivul 
dumneavoastră mobil în 12 limbi diferite, împreună cu 
materiale video și grafice informative.
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Experiența utilizatorilor: designerii Porsche 
iau în considerare, în primul rând, rutina 
zilnică a conducătorului auto, înainte de a 
dezvolta logica și optica pentru sistemul  
de operare. Fotografiaţi în acțiune:  
Dominic Arnold (1), Salar Vakili (3) și 
Jochen Leinberger (5). Să vorbim despre 
asta mai întâi: cu ajutorul unor schițe 
realizate rapid, designerii discută calea 
sigură către viitor. Iar dezacordul este 
binevenit. Salar Vakili, Florian Dezauer, 
Christopher Gutierrez Diaz, Thorsten Klein, 
Dominic Arnold și Ivo van Hulten (2, de la 
stânga la dreapta).
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Fascinația Porsche Christophorus 

Stelvio la superlativ.

Ascensiunea de nord-est a trecătorii 
Stelvio ar putea trece ușor ca cea mai 
spectaculoasă din Europa. Mii de cunos-
cători și pelerini ai trecătorilor din Alpi își 
petrec vara în serpentinele încâlcite ale 
celor 48 de viraje în ac de păr, cu Alpii 
Ortler înzăpeziți pe fundal. O provo-care 
dificilă pentru unii, un loc de refugiu pentru 
alții. Și o aventură pentru toți.

Redescoperă Stelvio, cea mai înaltă trecă-
toare montană din Italia: prin fotografiile 
spectaculoase realizate de Stefan Bogner. 
De la directorul Porsche Design – Michael 
Mauer, pe bicicleta sa de curse, până la 
fanii Porsche, într-un 918 Spyder sau într-
un 356 – toți cuceresc legendarul traseu 
de 49 km în stilul autentic Porsche: sportiv.

Dacă doriți să citiți întreaga poveste, des-
cărcați acum noua aplicație Christophorus 
pentru smartphone sau vizitați-ne online 
la: www.christophorus.porsche.com

De Jan Baedeker  
Fotografii de Stefan Bogner  
Preluat din revista Porsche Christophorus 
numărul 384.
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Experiența noastră bogată are o istorie 
foarte lungă. La urma urmei, Porsche s-a 
dedicat îndeplinirii dorințelor clienților 
chiar de la început. Cunoscut în trecut 
ca „Sonderwunschprogramm”, serviciul 
nostru de personalizare a devenit Porsche 
Exclusive în 1986 – iar azi poartă numele 
Porsche Exclusive Manufaktur. Dar filosofia 
rămâne aceeași. Promitem!

La Porsche Exclusive Manufaktur, oferim 
un program de personalizare divers pentru 
a face vehiculul dumneavoastră încă și 
mai personal. Pentru exterior și interior, 
vizual și tehnic. În plus, Porsche Exclusive 
Manufaktur lucrează cu diferite piețe și 
cu designeri Porsche pentru a crea ediții 
speciale – pentru a marca o aniversare 
importantă, de exemplu. Un alt semn dis-
tinctiv: seriile limitate mici. Acestea redau 
din plin dimensiunea pasiunii și expertizei 
noastre. Componentele dezvoltate la 
cerere, edițiile strict limitate și designațiile 
unice de model întruchipează standardele 
noastre ridicate de manufacturare.

Producem vehicule foarte speciale, 
aducând la realitate chiar și cerințele cele 
mai neobișnuite ale clienților – acesta a 
fost întotdeauna obiectivul nostru cel mai 

important. Pentru că ceva extraordinar 
nu se întâmplă pur și simplu spontan, ci 
este conceput într-un loc foarte special. 
Creat manual. Cu experiență, cu dăruire și 
prin inspirația clienților. Experții transferă 
vehiculului aceste idei și personalitatea 
cumpărătorului – transformând, astfel, un 
Porsche într-un Porsche „al său“. 

Dorințele clienților noștri sunt exclusive 
și extraordinare. Cum le îndeplinim? 
Prin experiența și pasiunea fiecăruia 
dintre angajații noștri – și cu experiența 
consultanților noștri, care oferă servicii 
individuale, ce pot fi simțite până în cel 
mai mic detaliu, pentru fiecare client. 
Această pasiune este motivul pentru care 
extraordinarul continuă să fie creat, iar și 
iar: vehicule care se ridică la așteptările 
clienților noștri. Pline de personalitate și 
caracter. 

Pe lângă utilizarea cele mai bune materiale 
precum piele, Alcantara®, carbon, 
lemn și aluminiu, bunul nostru cel mai 
de preț sunt mâinile omului. Adesea, 
acestea sunt singurele instrumente care 
corespund standardelor noastre ridicate. 
La aplicarea pielii naturale, vopsire și 
lustruire. La tăiat și cusut, precum și la 

Lumea Porsche Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur.  
Inspirația ta. Pasiunea noastră.

asamblat. Întotdeauna în timp util sau, 
cu alte cuvinte: cu mare grijă, răbdare, 
concentrare, zel și dăruire. Doar așa reușim 
să obținem, întotdeauna, un produs cu un 
concept unitar. 

De la prima schiță până la testul final – 
cererea pentru calitate exclusivă este de o 
importanță capitală, pe parcursul întregului 
proces de dezvoltare. Ne străduim con-
stant să atingem perfecțiunea – face parte 
din tradiția noastră. De aceea, dezvoltăm 
produse menite să deservească un concept 
general: mașina dumneavoastră sport 
personală. În final, a arăta bine nu este 
totul în viață. Ideile strălucite și cele mai 
înalte standarde de calitate sunt la fel de 
importante pentru noi. Ieri, astăzi și mâine.

Ruta directă către Porsche 
Exclusive Manufaktur: accesați  
www.porsche.com/ 
exclusive-manufaktur  
sau scanați codul QR.
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Lumea Porsche Porsche Motorsport 

Sfârșitul unei ere. Nașterea unei legende.  
O retrospectivă a sezonului 2017.

Trei. Un număr magic care a făcut ca sezonul de curse 2017 să 
fie unul de neuitat pentru noi. Mai mult: acest sezon a marcat 
nașterea unei legende. Ceea ce am realizat cu 919 Hybrid în 2017 
ne-a făcut mai mult decât mândri. Am câștigat «cursa curselor», 
Cursa de 24 de ore de la Le Mans, pentru al treilea an consecutiv, 
încheind evenimentul după o cursă nocturnă plină de suspans. Cu 
o hotărâre și un spirit de echipă extraordinare, ne-am luptat să 
ajungem de pe locul 54 pe locul 1. 

Dar nu ne-am oprit aici cu numărul magic trei: câștigând încă o 
dată titlurile FIA WEC în clasamentul constructorilor şi în cel al 
piloţilor, am scos din mânecă încă un as care va rămâne pentru 
totdeauna în legendele curselor automobilistice. 

În ciuda unor mari succese, 2017 a reprezentat, de asemenea, un 
final. După mai mult de patru ani cu 919 Hybrid, ne-am retras din 
clasa LMP1 a campionatului FIA WEC.

Cu toate acestea, încheierea unei legende a fost urmată de 
nașterea unui idol. În acest sezon, am avut și un debut reușit în 
clasa GT: la începutul anului, noul 911 RSR, complet reconstruit, a 
concurat la cursa de 24 de ore din Daytona ca mașină de fabrică 
pentru prima dată. De asemenea, a participat la FIA WEC, precum 
și la seria americană de curse IMSA WeatherTech SportsCar 
(IWSC), unde succesele noastre au demonstrat că noul 911 RSR 
este liderul familiei GT. 

O scurtă retrospectivă a sezonului și alte informații  
despre Porsche Motorsport pot fi accesate online la adresa:  
www.porsche.com/futuresportscar
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Lumea Porsche Porsche Motorsport 

Accelerând împreună.   
O privire la sezonul 2018.

Uneori, prezentul trebuie să se dea la o parte pentru ca viitorul să 
poată începe. 2018 nu va fi pur și simplu un an fără 919  Hybrid. 
Acesta va fi și un an cu pregătiri pentru campionatul pentru 
mașini pur electrice FIA Formula E, care ne oferă cel mai bun 
mediu competitiv în care să ducem mai departe dezvoltarea 
vehiculelor electrice de înaltă performanță în materie de eficiență 

1

și sustenabilitate. Pentru noi, motorsportul nu este o chestiune de 
prestigiu. Este un principiu adânc înrădăcinat în ADN. Un principiu 
pentru care luptăm cu pasiune. Un principiu care ne duce în viitor. 
Către misiunea noastră permanentă: de a construi mașina sportivă 
a viitorului.
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1 911 RSR – în sezonul 2018, 911 RSR va ajunge la grila de start în  
două dintre cele mai importante campionate:  
FIA WEC și American IWSC

2 Unul dintre cele mai puternice vehicule din clasa GT: 911 GT3 R
3 911 GT3 Cup va concura, din nou,  

în diferite campionate de brand în sezonul 2018

2

3

Mai presus de toate, totuși, sezonul 2018 înseamnă 
extinderea programului nostru GT. Pentru echipele de 
piloți și, de asemenea, pentru echipele de clienți. La 
urma urmei, actualul 911 RSR va fi disponibil și pentru 
echipele de clienți, în premieră, în următorul sezon de 
curse. Acest lucru va reprezenta o gură de aer proaspăt 
pentru clasele GT din seria FIA WEC și European Le 
Mans Series (ELMS).

Împreună cu modelele 911 RSR și 911 GT3 R – mașina 
noastră pentru distanțe lungi din categoria GT3 – vom 
concura încă o dată într-o serie de curse de anduranță. 
Câteva dintre acestea sunt Cursa de 24 de ore de la 
Daytona și cea de 12 ore din Sebring, legendarul circuit 
de 24 de ore de la Le Mans și cel de 24 de ore de la 
Nürburgring. Vom lupta, de asemenea, pentru fiecare 
sutime de secundă în Cursa de 12 ore din Bathurst și la 
FIA GT World Cup din Macau.

Ca de obicei, un lucru va rămâne neschimbat în 2018: 
campionatele de brand vor sta la baza angajamentului 
nostru față de motorsport. Pentru a identifica și 
a promova noile talente - cu vehicule identice și 
cu aceleași condiții pentru toată lumea. Și pentru 
cunoștințele pe care le câștigăm, de asemenea, cu 
fiecare nou kilometru din 911 GT3 Cup.
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Vechiul oraș Kiev este cunoscut drept 
orașul legendelor, al templelor și al 
mâncării delicioase. Ca în orice capitală 
turistică, trebuie să aveți ghidul potrivit 
în Kiev. Noi am avut norocul să avem un 
magnific și de încredere Porsche Macan.

Odată ajunși în capitala magică a Ucrainei, 
am avut ocazia nu doar să ne plimbăm prin 
orașul vechi, cu istoria sa seculară, dar 
am reușit, de asemenea, să parcurgem un 
traseu inedit.

O istorie de secole.
Potrivit unei legende imortalizate de 
Nestor Cronicarul în „Cronica vremurilor 

trecute” în 482, trei frați – Kyi, Shchek și 
Khoryv – și sora lor Lybid au întemeiat un 
oraș pe malurile pitorești ale Niprului și 
l-au numit Kyiv (Kiev), în cinstea fratelui lor 
mai mare.

Oamenii de știință de astăzi au conclu-
zionat că Kyi a domnit la sfârșitul seco-
lului al V-lea. Kievul este, prin urmare, 
considerat a fi mai vechi de 1500 de ani.

Pitorescul cartier Podil este considerat 
unul dintre cele mai vechi din Kiev. Mai 
multe monumente arhitecturale din acest 
loc primitor încă atrag turiști din întreaga 
lume. Cartierul este situat pe malul drept 

Lumea Porsche World Drumuri de aur în Ucraina

Un weekend neașteptat în Kiev.

al râului Nipru, între gura de vărsare a 
râului Pochayna și versanții vechilor munți 
ai Kievului: Zamkova, Shchekavitsa și 
Khorevitsa. De aici și numele Podil, care 
înseamnă „câmpie”.

În ciuda ambianței istorice a orașului, 
modernul și carismaticul Porsche Macan 
arăta aproape „ca acasă” pe străzile 
înguste ale districtului Podil. Finisajul 
strălucitor Sapphire Blue Metallic a atras 
atenția turiștilor care se plimbau printre 
monumentele arhitecturale și clădirile 
îngrijite ale vechiului Podil. 
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O bijuterie arhitecturală.
Biserica Sf. Andrei, principala atracție a 
noului Podil, a fost prima oprire în turul 
nostru. 

În 1744, împărăteasa Elisabeta Petrovna 
– fiica lui Petru cel Mare – a vizitat Kievul 
și se spune că i-a plăcut atât de mult încât 
a vrut să-l desemneze capitala Imperiului 
Rus. I-au plăcut, de asemenea, legendele 
orașului vechi, mai ales cea despre 
apostolul Andrei. Poate de aceea a decis  
să construiască o biserică acolo,  
pe muntele cu același nume. 

Venind dinspre biserica antică, coborâm pe 
o străduță întortocheată, pavată cu piatră. 
Chiar și atunci când conduceți încet pe 
acest pavaj ușor denivelat, puteți aprecia 
manevrabilitatea rafinată a SUV-ului și 
suspensia sa de înaltă performanță, cu 
amortizoare PASM. Sistemul protejează 
în mod eficient pasagerii nu numai de 
călătoriile cu hopuri, cum sunt cele pe 
astfel de străduțe vechi, ci și de alte 
surprize de pe drumurile ucrainene. 

Specialități ucrainene delicioase.
Obosiți după ce au străbătut străzile vechi 
ale orașului, turiștii sunt mereu în căutarea 
unui loc în care pot savura mâncăruri 
autentice delicioase. Orice tur al Kievului 
care nu are și o componentă gastronomică 
e un tur incomplet. 

La fel ca limba națională, literatura și arta 
ucraineană, gastronomia face parte din 
patrimoniul cultural al țării. Aceasta s-a 
dezvoltat de-a lungul secolelor și a fost 
de mult recunoscută pentru varietatea 
de mâncăruri gustoase și de calități 
nutriționale.

Specialitățile tradiționale ucrainene sunt 
mâncăruri de zi cu zi. Asta înseamnă că 
sunt rapid și ușor de gătit și că se bazează 
pe cereale și legume, precum cartofi, varză, 
sfeclă și ciuperci. „Salo” (preparat din 
untură de porc sărată) este o altă deli-
catesă locală. Ucrainenii mănâncă „salo” 
crudă, coaptă, ca jumări sau afumătură.

Dar de ce să pierdem timpul vorbind 
despre ele, când vă puteți convinge singuri, 
gustându-le? Cea mai bună modalitate 
să faceți asta este într-un pub autentic 
ucrainean, de la ora 18.00 până la miezul 
nopții. 
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O rută neobișnuită.
Cu toate acestea, călătoria noastră nu se 
termină aici. De dimineața, realimentăm 
Macan-ul și pornim spre o altă destinație, 
la 200 km de Kiev. 

Porțiunea de 200 km de autostradă 
modernă „se scurge” într-o clipă. În 
această scurtă călătorie, Porsche Macan 
dă dovadă de dinamica impresionantă a 
unei mașini sport și de predictibilitatea 
unui crossover confortabil.

Călătoria e dominată de un sentiment de 
siguranță și naturalețe. Datorită sistemelor 
de siguranță și asistență a șoferului de 
ultimă generație, precum sistemul de noti-
ficare a schimbării benzii de circulație și 
controlul vitezei de croazieră, nu vă simțiți 
obosit la volanul unui Porsche Macan.

Destinația noastră finală e fascinantă. 
Nu te-ai aștepta de la o carieră de granit 
abandonată, care până recent era o sursă 
de materiale de construcție de înaltă 
calitate pentru localnici, să semene cu 
un peisaj selenar; iar de la strălucitorul 
Porsche Macan să arate ca un extrateres-
tru, pe fundalul bazinelor negre de bazalt.

Am fost norocoși să ne aflăm la volanul 
Porsche Macan, pentru că ieșirea de pe 
laturile abrupte ale carierei, fără tracțiune 
integrală și gardă la sol ridicată ar fi fost 
extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă. 
În plus, toți versanții erau acoperiți cu 
rouă înghețată dimineața. Porsche Macan 
a înaintat fără probleme, atât pe strada 
acoperită cu zăpadă dintr-un mic sat, cât și 
pe traseele carierei de granit.



Cel mai important este să nu vă fie teamă 
de drumuri necunoscute, să nu vă  
lipsească setea de aventură și să vă 
asigurați de dinainte că aveți un ghid pe 
patru roți confortabil și de încredere. Noi 
am simțit cu adevărat că nu va fi ultima 
călătorie în această țară frumoasă, cu 
câmpii nesfârșite și peisaje incredibile. 
Toate acestea încă se află înaintea noastră 
– și a lui Porsche Macan. 
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Lumea Porsche Porsche Experience

La nord de Cercul Arctic, chiar la limită:   
programele de iarnă Porsche Driving Experience.

Zona dumneavoastră de confort începe acolo unde ceilalți încep 
să-și piardă curajul? Nu vă stă nimic în cale, nici măcar înghețul 
și frigul? Porsche Ice Experience oferă aventuri pe bază de 
adrenalină. În nordul îndepărtat al Finlandei. 

Păduri verzi vaste – cernute cu un strat fin de zăpadă, lacuri 
înghețate și o pătură nesfârșită de omăt – traversate de traseele 
modelelor Porsche de înaltă performanță. Sezonul curent Ice 
Experience a debutat pe 14 ianuarie – și este clar că lucrurile  
s-au încins la nord de Cercul Arctic.

După fiecare provocare vine una nouă. În cadrul unui training de 
condus pe timp de iarnă, încărcat cu adrenalină. La urma urmei, 
scopul Ice Experience este de a îmbunătăți abilitățile la volan 
ale participanților pe drumuri înghețate, într-un mediu controlat. 
Pentru participanți, acest lucru înseamnă: să sfideze legile fizicii iar 
și iar, să-și împingă limitele și să experimenteze atracția fascinantă 
Porsche într-un mod cu adevărat unic.

911 Carrera 4S: consum de carburant în l/100 km: urban 12,4–10,3 · extra urban 6,8–6,6 · mixt 8,9–7,9;  
emisii de CO2: mixte 204–180 g/km   

Un lucru este sigur: evenimentele Ice Experience nu numai  
că vor face impresie în zăpadă, ci îi vor impresiona și pe  
participanții noștri.

Anunțați-vă interesul! Vă vom contacta de îndată ce avem 
disponibile datele și prețurile pentru sezonul 2019. 

Dacă aveți orice întrebări despre Ice Experience sau sunteți 
interesat să faceți o programare, vă rugăm să ne contactați la:  

Tel.: +49 711 911-28900  
E-mail: ice@porscheexperience.de  
Internet: www.porsche.com/iceexperience
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Ar fi putut, ar fi făcut, ar fi trebuit. Viața este prea scurtă pentru ”ce-ar fi fost dacă?”. Prea 
scurtă pentru visuri netrăite. Așadar, lăsați puțin grijile cotidiene și veniți cu noi în unele 
dintre cele mai frumoase locuri din lume.

Travel Experience oferă evenimente exclusiviste de condus, de peste 20 de ani. De 
fiecare dată, cu un singur scop în minte – acela de a se asigura că veți avea o experiență 
excepțională la volanul unui Porsche. Ce au în comun toate traseele? Veți fi cazat la unele 
dintre cele mai luxoase hoteluri din lume și veți lua masa la unele dintre cele mai apreciate 
restaurante. Fiecare eveniment pe care îl organizăm are același obiectiv: să îndeplinească 
cele mai înalte standarde – pentru satisfacția dumneavoastră deplină.

O destinație specială în 2018: Travel Experience Scotland.
Străduțe întortocheate de țară, drumuri care îmbrățișează coasta abruptă și trecători 
montane care îți taie respirația. Ca și cum ar fi fost făcute special pentru sunetul gutural al 
unui Porsche – și pentru a vă crește pulsul.

Scoția, o țară plină de surprize. Cu locuri unde puteți retrăi istoria și zilele din trecut. 
Peisaje abrupte, Loch Ness, clădiri istorice și verdeață luxuriantă. Să le numeşti simplu 
„pitorești” ar fi prea puțin. Cât de curând, veți putea vedea și de ce. 

Dacă aveți orice întrebări despre Travel Experience sau doriți să faceți o rezervare, vă 
rugăm să ne contactați la:  

Tel.: +49 711 911-23360  
E-mail: travel@porscheexperience.de  
Internet: www.porsche.com/travelexperience 

Lumea Porsche Porsche Experience

Kilometri nelimitați.  
De-a lungul unor rute palpitante.

911 Carrera GTS Cabriolet: consum de carburant în l/100 km:  
urban 12,9–10,8 · extra urban 7,3–7,0 · mixt 9,4–8,4;  
emisii de CO2: mixt 214–190 g/km 44



The Balmoral 

St. Andrews

Fairmont  
St. Andrews 

The Gleneagles  
Hotel

Stirling  
Castle

Stirling
Loch Lomond

Kirkhill
Kingsmills Hotel

Fort William

Eilean Donan Castle

Edinburgh

Balmoral Castle

Applecross

Inverlochy Castle

Glencoe

Perth

Kenmore
Aberfeldy

Auchterarder

Atracțiile turului:
• Vizită la faimoasele ruini scoțiene ale  

Castelului Eilean Donan
• Călătorie plină de provocări prin  

Trecătoarea Applecross
• Tur ghidat într-o distilerie de whisky
• Vizită la Castelul Balmoral, reşedința de vară a 

Reginei Elisabeta a II-a
• Peisaje impresionante

Perioada:
14.06.–20.06.2018  
23.06.–29.06.2018

Prețuri:  
7.490 EUR per persoană în cameră dublă  
8.690 EUR per persoană în cameră single





911 GT2 RS: consum de carburant în l/100 km: urban 18,1 · extra urban 8,2 mixt 11,8;  
emisii de CO2: mixt 269 g/km 

Lumea Porsche Porsche Experience

Farmecul Porsche:   
trecut, prezent și viitor.

Una este să ai la dispoziție o putere extra-
ordinară. Alta este să poți profita din plin 
de ea. Asta simți când conduci un Porsche 
până îi atingi limitele. Pentru asta am 
fondat „Porsche Sportfahrschule”, în 1974.

La începutul secolului XXI, Porsche Sport 
Driving School s-a îndreptat către o 
direcție nouă și interesantă. Experiența 
noastră bogată s-a acumulat de-a lungul 
anilor, dar un lucru a rămas la fel ca la 
început – misiunea noastră neîncetată 
de a duce abilitățile de condus ale 
participanților noștri la următorul nivel. 

Creăm noi drumuri.
Track Experience 2018.
Performanța maximă vă așteaptă și în 
2018, bineînțeles – împreună cu un pro-
gram de training variat și plin de adrenalină. 
Suntem pregătiți întotdeauna pentru 
următoarea provocare. Redescoperiți 
atracția fascinantă a unui Porsche prin 
cursurile noastre, structurate pe niveluri 
de dificultate, fiecare bazându-se pe 
ceea ce s-a învățat deja. De la noțiuni de 
bază despre controlul vehiculului, până 
la obținerea unei licențe de curse. De la 
Precizie la Maestru.

În afara oricărui standard: cursurile noastre 
speciale. Gândite exclusiv pentru a oferi 
training pentru abilități specifice. Ce spu-
neți de un curs de drift, de exemplu? Sau 
de trainingul nostru axat pe forța g, prin 
care învățați să controlați eficient puterea 
și dinamica automobilului dumneavoastră 
– fără ajutorul echipamentelor electronice?

Doriți să obțineți o licență de curse de 
la Asociaţia Motorsport din Germania 
(DMSB)? În doar trei zile, prin cursul nostru 
Fast Track, vă veți putea atinge obiectivul: 
pista de curse. Programul include exerciții 
specifice și sesiuni intensive de training. 
Așadar, nu vă mai stă nimic în calea spre 
podium. 

Dacă aveți orice întrebări legate de Track 
Experience sau doriți să faceți o rezervare, 
vă rugăm să ne contactați la: 

Tel.: +49 711 911-23364 
E-mail: track@porscheexperience.de 
Internet: www.porsche.com/
trackexperience
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Asfalt fierbinte, zgomotul motoarelor, 
emoții cât cuprinde – atmosfera de pe 
pistele de curse transpare din fiecare 
fibră a colecției Motorsport. Inspirată din 
costumele originale purtate de echipele de 
piloți Porsche, această colecție reprezintă 
pasiunea, spiritul de luptă și sinergia echipei 
care a condus familia Porsche Motorsport 
spre victorie în peste 30.000 de curse pe 
parcursul ultimilor 60 de ani. Printre acestea 
se numără 19 victorii generale la legendara 
Cursă de 24 de ore de la Le Mans, precum 
și trei titluri consecutive la Campionatul 
Mondial de Anduranță FIA WEC.

Datorită colecției în culorile clasice 
Porsche Motorsport – negru, roșu și 
alb – fanii nu trebuie să se afle la boxe 
sau în tribune pentru a se putea bucura 
de pasiunea lor pentru curse. Mixurile 
ingenioase de materiale și manopera 
fără cusur fac din această colecție sport, 
destinată timpului liber, un accesoriu 
ideal de curse, în stilul veritabil Porsche. 
Cu o căptușeală de înaltă performanță, 
noua vestă Motorsport vă va ține de cald 

pe parcursul acelor nopți lungi de la Le 
Mans, de exemplu, în timp ce combinația 
inteligentă de materiale a bluzelor și a 
tricourilor polo vă va asigura confort maxim 
și o temperatură plăcută în orice moment. 
Noile accesorii ale colecției reflectă 
designul inconfundabil al modelelor de 
curse Porsche – brelocul pentru chei, de 
exemplu, este inspirat de centurile de 
siguranță. 

O dotare specială de siguranță: bluza polo, 
tricoul, vesta, jacheta rezistentă la vânt și 
jacheta soft shell, toate vin cu o pereche de 
dopuri de urechi originale Porsche, pentru 
următoarea dumneavoastră vizită pe 
circuit. Astfel, noua colecție Motorsport se 
asigură că nu doar echipele de piloți sunt 
ideal echipate pentru următoarea cursă. 

Vizitați-ne oricând online sau sunați-ne la: 
Tel.: +49 711 911-23430  
Internet: www.porsche.com/shop 

1 Bluză polo – Motorsport. Bluză polo în stilul echipei 
Porsche Motorsport, cu detalii reflectorizante. 
Permeabilă și cu uscare rapidă. Dopuri de urechi 
pentru circuit incluse. Material 1: 90% poliamidă, 
10% elastan. Material 2: 95% poliester, 5% elastan. 
Pe negru/ roșu/ alb.  
WAP 802 0XS-XXL 0J [Femei],  
WAP 801 00S-3XL 0J [Bărbați]  
Șapcă de baseball – Motorsport. Șapcă de baseball 
sport cu logo-ul ”PORSCHE MOTORSPORT” 
brodat. Exterior: 100% poliester. Căptușeală: 100% 
bumbac. Pe Negru/ Roșu/ Alb.  
WAP 800 001 0J 

2 Breloc – Motorsport. Breloc inspirat de centurile de 
siguranță din mașinile de curse Porsche. Cu insignă 
„PORSCHE MOTORSPORT” și fixare de siguranță.
Curea: 100% poliester. Pe Negru/ Roșu.  
WAP 800 003 0J  
Casetă universală PTS Ultralight – Motorsport. 
Lansare planificată pentru Noiembrie 2018. 
Realizată din policarbonat masiv, foarte ușor. 
Garanție de 5 ani. Design inspirat de la mașinile de 
curse Porsche. Dimensiuni: 19 x 12 cm. Pe Chalk/ 
Negru/ Roșu 
RIMOWA®. WAP 035 304 0J 

3 Vestă unisex – Motorsport. Cu o căptușeală de 
înaltă performanță și inserții soft shell. Alte acce-
sorii utile includ o cârpă moale detașabilă, pentru 
curățarea lentilelor, dopuri de urechi și șnur pentru 
ochelari. Coloană de apă: 3.000 mm, permeabilitate: 
3.000 g/m2/24hrs. 100% poliester. Pe Negru/ 
Roșu/ Alb. 
WAP 804 0XS-3XL 0J 

4 Tricou – Motorsport. Tricou în stilul echipei Porsche 
Motorsport, cu detalii reflectorizante. Permeabil 
și cu uscare rapidă. Dopuri de urechi pentru circuit 
incluse. Material 1: 90% poliamidă, 10% elastan. 
Material 2: 95% poliester, 5% elastan. Pe Negru/ 
Roșu/ Alb. 
WAP 808 0XS-XXL 0J [Femei],  
WAP 805 00S-3XL 0J [Bărbați] 

Lumea Porsche Porsche Driver’s Selection

Încălzire pentru sezonul 2018: 
încă un tur de onoare pentru colecția Motorsport.
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Porsche Design | HUAWEI Mate 10



Lumea Porsche Porsche Design

Performanță generată de inteligența artificială:  
noul Porsche Design Huawei Mate 10

Anticipați. Testați limitele. Performanța nu ia nicio pauză – este 
în continuă evoluție. Rezultatul este un dispozitiv high-end, care 
crește potențialul de performanță al utilizatorului, zi de zi:  
Porsche Design Huawei Mate 10.

Noul HUAWEI Kirin 970 Chipset cu tehnologie KI livrează un nou nivel 
de mobilitate: reglarea extrem de rapidă a setărilor foto, învățare 
automată pentru o eficiență remarcabilă și traducerea imediată în 
peste 50 de limbi diferite sunt doar câteva dintre caracteristicile sale 
impresionante.  

Cu o durată de viață a bateriei de până la două zile, HUAWEI Mate 
10 oferă o putere maximă de neegalat.

* Valoare tipică. Bazată pe rezultatele testelor de laborator HUAWEI. Durata de viață a bateriei depinde de utilizarea efectivă a dispozitivului.

74,5 mm

15
4,

2 
m

m

7,9 mm

Procesor HUAWEI Kirin 970 8-core, primul chipset de smartphone 
din lume cu procesor de rețea neurală, primul procesor 12-core 
grafic din lume 

Camera Leica Dual KI-based, cu două obiective de înaltă calitate și 
diafragmă f / 1,6, 12 MP RGB + 20 MP senzor monocrom

Display HD OLED full-view de 6 inci (2.160 × 1.080 pixeli),  
raport de aspect 18:9, contrast ridicat: 70.000:1

6 GB RAM, memorie internă de 256 GB

EMUI 8.0 cu Android 8.0 Oreo

Durată lungă de viață a bateriei de până la două zile, în condiții de 
utilizare normală *

În plus, conectivitatea rapidă permite navigarea de mare 
viteză, fără limită de viteză. La fel de dinamic ca și modul în 
care funcționează telefonul este și designul acestuia: marginile 
rotunjite ergonomic și ecranul aproape lipsit de ramă completează 
dispozitivul sofisticat, cu design curb, în finisaj Diamond Black. 
Conceput pentru a îmbina spiritul global al prezentului cu 
funcționalitatea inteligentă. 

Testați extraordinarul cu noul Porsche Design HUAWEI Mate 10  
și descoperiți detalii de design impresionante, pentru  
performanțe maxime, în magazinele noastre și online, pe  
www.porsche-design.com
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Lumea Porsche Muzeul Porsche Museum

Expoziția specială intitulată  
„70 de ani de mașini sport Porsche”

Porsche sărbătorește o aniversare specială în 2018: Ferry Porsche 
a construit prima mașină sport care a purtat emblema Porsche – 
roadsterul 356/1 – în 1948, realizându-și astfel visul condusului 
de performanță. Viziunea sa de atunci a reflectat toate valorile care  
desfinesc marca și în zilele noastre. 

Muzeul Porsche va aduce un omagiu acestei aniversări, printr-o 
expoziție specială, intitulată «70 de ani de mașini sport Porsche», 
care va fi inaugurată pe 9 iunie 2018. 

Pentru mai multe informații, vizitați-ne online la:  
www.porsche.com/museum/en/sonderausstellungen
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Centrul Porsche București 
Bd. Pipera 1/X, Voluntari,  
Județul Ilfov
Tel.: 021.9911 
E-mail: porsche@porsche.ro 
www.porsche.ro

911 GT3 RS: consum de carburant în l/100 km: urban 19,2 · extra urban 9,0  
mixt 12,8; emisii CO2: mixte 291 g/km

Noul 911 GT3 RS. 
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© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2018

Modelele prezentate sunt omologate pentru străzile din Germania. Anumite dotări sunt disponibile opțional și contra cost. Disponibilitatea modelelor și dotărilor pot varia de la 
o piață la alta, în funcție de reglementările locale. Pentru informații privind echipările standard sau opționale, contactați Centrul Porsche București. Toate informațiile cu privire 
la construcție, caracteristici, design, performanță, dimensiuni, greutate, consum și costuri de utilizare sunt corecte la data publicării. Porsche își rezervă dreptul de a modifica 
specificațiile și alte informații referitoare la produs fără un avertisment prealabil. Culorile pot fi diferite de cele care apar în ilustrații. Erorile și omisiunile sunt exceptate. 

Toate textele, imaginile și celelalte informații din această publicație aparțin Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sau transmisă 
în orice mod sau sub orice formă, fără permisiunea scrisă prealabilă a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche, emblema Porsche, 718, 911, Carrera, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, 918 Spyder, Targa, PDK, Tequipment, PCM, PSM și alte mărci sunt mărci 
înregistrate ale Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germania.

*  Informațiile prezentate au fost înregistrate folosind procedurile de măsurare indicate de Directiva [EC] 715/2007 în varianta sa actuală. Datele nu au fost înregistrate 
pe vehicule individuale și nu constituie parte a ofertei. Informațiile sunt furnizate strict în scopul realizării unor comparații între modele. Consumul a fost înregistrat pe 
vehicule cu specificații standard. Consumul și emisiile de CO2 nu sunt determinate numai de eficiența energetică a unui automobil, dar și de stilul de condus și de alți 
factori care nu depind de specificațiile vehiculului. Echiparea opțională poate afecta consumul și performanțele automobilului. Toate motoarele produse în prezent de 
Porsche sunt compatibile cu un conținut de etanol de până la 10%. Pentru mai multe informații cu privire la anumite modele, contactați Centrul Porsche București. 

Mai multe informații despre datele oficiale privind consumul și emisiile de CO2 ale noilor mașini pentru pasageri sunt disponibile la Centrul Porsche București

www.porsche.com Ediția: 04/2018


