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Pentru detalii privind consumul de carburant și emisiile CO
2
  

consultaţi paginile aferente din acestă brouşură.

Dragi prieteni ai mărcii Porsche,

Istoria Porsche este și istoria unor victorii importante, 

a unor înfrângeri dureroase și a unor dueluri legendare. 

La urma urmei, motorsportul a făcut parte întotdeauna 

din ADN-ul Porsche. 

Alăturați-vă nouă în această ediție Porsche News, 

pentru o privire retrospectivă: către cele mai 

răsunătoare, mai importante și mai strânse dintre cele 

peste 30.000 de curse victorioase. Ce ne-au oferit 

ele în afară de faimă și trofee? O răsplată mult mai 

importantă: validarea ideilor noastre pe circuit și, mai 

apoi, pe șosea.

Până la urmă, acesta este cel mai dificil test pentru 

mașinile noastre sport: utilizarea de zi cu zi. Pentru 

Cayenne E-Hybrid - să dea tonul în ceea ce privește 

performanța și puterea și, în același timp, să livreze o 

autonomie full electrică de până la 44 km. Sau, pentru 

modelele 718 GTS, cu al lor caracter pur-sânge - să vă 

satisfacă foamea de viraje.

Veți găsi toate acestea și multe alte subiecte 

interesante din lumea Porsche, în paginile ce urmează. 

Vă dorim lectură plăcută!

Echipa Porsche

Ne unește de 70 de ani: 
fascinația pentru  
mașinile sport.
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 70 de ani de Porsche. 
Motorsport de la bun început.



Porsche și motorsportul sunt legate în mod inextricabil. Cele peste 30.000 de victorii obținute în cursele auto înseamnă mare lucru. 
Dintre toate aceste succese, există unele care se vor bucura întotdeauna de un loc special în istoria Porsche. Pentru că au fost câștigate în 
circumstanțe deosebit de dificile, pentru că reprezintă adevărate repere sau pentru că - așa cum se întâmplă adesea - nimeni nu credea că 
le-am putea obține.



Când s-a pus piatra de temelie.

Anul de fabricație: 1948 
Motor: patru cilindri boxer  
Cilindree: 1.131 cm3 
Putere maximă: 26 kW (35 CP) 
Viteză maximă: 135 km/h

În iulie 1948, un fior a străbătut micul oraș Gmünd din Carintia, 
Austria. Prin această regiune alpină idilică a trecut atunci o mașină, 
cum lumea nu mai văzuse niciodată: Porsche 356 a fost prima 
mașină care purta oficial numele Porsche, dinamică și sportivă și 
totuși infinit de elegantă. Până atunci, biroul de proiectare al lui 
Ferdinand Porsche dezvoltase toate vehiculele în numele și pentru 
alți producători.

Primul Porsche a fost un patru cilindri - și i-a încântat pe fanii 
automobilismului nu numai cu aspectul său fermecător, dar și cu 
caracterul său sportiv: primul prototip 356, cu numărul de serie 1, 

70 de ani de Porsche

care a făcut un tur demonstrativ rapid pe pista stradală de la 
Innsbruck. Pe vremea aceea, era încă un model cu motor central, 
mai târziu, acesta urma să fie înlocuit cu un motor montat pe 
spate, în producția de serie. Sistemul de propulsie de pe 356 era 
un mare și vechi favorit: era bazat pe motorul boxer Volkswagen, 
dezvoltat de biroul de proiectare Porsche încă din 1930. După 
Innsbruck, nimeni n-a mai putut să-i stea în cale. Nu există cursă 
clasică care să lipsească de pe lista de curse la care a concurat și 
a câștigat 356: cursa de 24 de ore de la Le Mans, cea de 1.000 
de kilometri de la Buenos Aires, Mille Miglia, TargaFlorio, Carrera 
Panamericana - Porsche 356 a fost mereu printre mașinile 
fruntașe.

1948
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Glamour-ul primilor ani.

Anul de fabricație: 1968 
Motor: șase cilindri, boxer  
Cilindree: 1.991 cm3 
Putere maximă: 132 kW (180 CP) 
Viteză maximă: 225 km/h

În ianuarie 1968, 230 de echipe din întreaga Europă au pornit  
spre Raliul Monte Carlo. Ca de obicei, primele mașini au abandonat 
încă în drum spre principat. Plutonul s-a subțiat și mai tare pe  
Côte d’Azur. În cele din urmă, 60 de echipe au demarat în cursa cea 
mai complicată din calendarul raliului: „noaptea cuțitelor lungi” din 
friguroșii Alpi Maritimi.

Echipele au avut de urcat de trei ori abruptul Col de Turini. 
Ajungând la o altitudine de 1.607 de metri, e o încercare grea - un 
amestec de pereți din zăpadă, focuri de tabără, fani și automobile 
sportive… Cu toții ajunși la limita puterilor, cu toții alunecând pe 
canalele de gheață, ca la pinball. Cu co-pilotul David Stone în 
dreapta, Vi Elford și-a păstrat firea în duelul împotriva lui Gerard 
Larousse și a câștigat. Acesta a fost cel mai mare succes de până 
atunci pentru Porsche și pentru încă tânărul 911.

Un vis devine realitate. 

Anul de fabricație: 1970 
Motor: boxer, 12 cilindri  
Cilindree: 4.494 cm3 
Putere maximă: 426 kW (580 CP) 
Viteză maximă: 340 km/h

Porsche 917 este, probabil, cea mai faimoasă mașină de curse 
Porsche. Deși, la începutul carierei, avea reputația dubioasă de a 
fi aproape imposibil de condus. Motivul acestor probleme din 
tinerețe a fost o chestiune de timp: de la faza de proiect până la 
lansarea mașinii la Salonul Auto de la Geneva, pe 13 martie 1969 
trecuseră doar 9 luni; prea puțin timp pentru testare. Motorul în 12 
cilindri răcit cu aer fusese translatat, practic, de pe planșetă direct 
pe pistă. În faza de proiectare, accentul se pusese pe aerodinamică 
- în detrimentul forței deportante și, prin urmare, a stabilității.

La sfârșitul sezonului, caroseria modelului 917 a fost complet 
reconstruită: spatele, pragurile și aripile au fost complet revizuite. 
Numai parbrizul, portierele și plafonul vechiului 917 au rămas 
aceleași. Experiența de condus și viteza au fost mult îmbunătățite. 
Dintr-o dată, 917 s-a transformat într-un campion. Maşina de 
curse și-a ținut promisiunea și a câștigat șapte dintre cele opt 
curse ale sezonului. A ajuns să câștige până și Le Mans. Hans 
Herrmann și Richard Attwood au obținut victoria cu modelul 
Porsche Salzburg 917, roșu cu alb, cu coada scurtă. Porsche și-a 
atins scopul - o victorie generală la Le Mans. Gerard Larousse și 
Willi Kauhsen au încheiat concursul pe locul al doilea, cu modelul 
917 cu coada lungă.
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70 de ani de Porsche 

Un record pentru eternitate.

Anul de fabricație: 1983 
Motor: șase cilindri, turbocompresor  
Cilindree: 2.600 cm3 
Putere maximă: 456 kW (620 CP) 
Viteză maximă: 350 km/h

Aerodinamica incredibilă a fost cea care a făcut din modelul 956 
un asemenea succes. Mulțumită forței deportante mari, generată 
de canalele șasiului, piloții au fost capabili să atingă recorduri 
de viteză în viraje, pe pistele de curse: efectul de la sol a permis 
atingerea unei viteze de 350 km/h pe Mulsanne Straight. Cu acest 
model, Porsche nu numai că a câștigat toate titlurile generale la 
Campionatul Mondial FIA între 1982 și 1984, dar și pe cele din 
clasamentul piloților și cel al constructorilor, la fiecare ediție.  
În plus, Stefan Bellof a condus un 956 (șasiul cu numărul 007) 
pe Nordschleife la Nürburgring, într-un timp record de 6 minute 
11,13 secunde, record care nu a fost doborât până în acest an. 
Un moment memorabil a fost la Le Mans, în 1983, unde nouă 
automobile model 956 au terminat în top 10: locurile 1 până la 8  
și de asemenea, locul 10.

Un test drive pe teren.

Anul de fabricație 1986 
Motor: șase cilindri, boxer, turbocompresor  
Cilindree: 2.849 cm3 
Putere maximă: 294 kW (400 CP) 
Viteză maximă: 210 km/h

Pentru a supune extraordinarul 959 unui test pe măsură, am ales 
cel mai dificil raliu cu putință: legendarul Paris Dakar, care acoperă 
peste de 13.800 kilometri (8.575 mile) prin deșerturi și savană, 
în Africa. Unul dintre primele automobile de înaltă performanță cu 
tracțiune integrală, modelul 959 a răspuns impecabil la cerințele 
complexe ale raliului. În final, rezultatul a fost o victorie pe locurile 
1 şi 2 cu René Metge / Dominique Lemoyne și Jacky Ickx / Claude 
Brasseur. Un al treilea 959, care fusese folosit, de fapt, doar ca 
vehicul de service, a încheiat cursa pe locul 6.
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Nașterea unei legende: 919 Hybrid.

Anul de fabricație: 2017 
Motor: motor V4 turbo și motor electric (motor/generator)  
pe puntea față 
Cilindree: 2.000 cm3 
Putere maximă: > 370 kW (> 500 CP), sistemul electric > 250 CP  
Viteză maximă: 340 km/h

Este cea mai complexă mașină de curse din istoria companiei 
noastre, încorporând toate tehnologiile noastre pentru viitor și 
un pionier al modelelor noastre hibride E-Performance, cu un 
concept complet nou de acționare. Deci, ce a obținut Hybrid 919 
în cei patru ani pe pistele de curse din această lume? Trei titluri 
consecutive la Campionatul Mondial de Anduranță FIA (WEC), 
precum și trei titluri consecutive în clasamentul piloților și trei 
victorii generale, tot consecutive, la Le Mans.

În 2017, palmaresul a inclus, fără îndoială, cea mai tensionată 
urmărire la cursa clasică de anduranță din Franța - care a durat 
aproape toată noaptea. Cu o determinare extraordinară și  
cu spirit de echipă, ne-am luptat apoi – urcând de pe  
locul 54 până pe locul 1.

2017



70 de ani de Porsche 

Descoperă #SportscarTogether.

Ferry Porsche și-a transformat visul - de a crea o mașină sport 
perfectă - în realitate, acum 70 de ani. De atunci, totul la Porsche 
a gravitat în jurul fascinației exercitate de automobilul sport. Acum 
vrem să împărtășim acest sentiment cu tine și cu întreaga lume.

De aceea organizăm prima sărbătoare la nivel mondial a mărcii, la 
70 de ani de la apariția primei mașini sport Porsche. În perioada 
8-10 iunie 2018, am organizat prima zi internațională Sportscar 
Together. Pentru a sărbători în stilul Porsche, v-am încurajat să vă 
împărtășiți sentimentele cu alți pasionați ai Porsche. Fie că a fost 
un drum cu familia sau o excursie cu prietenii, fanii au împărtășit 
momentele speciale cu noi pe Facebook și Instagram sub hashtagul 
#SportscarTogether.

www.instagram.com/porsche
www.facebook.com/porsche
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70 de ani de Porsche Porsche Sportscar Together Day

Sărbătorind 70 de ani de Porsche.  
Ziua Sportscar Together, eveniment regional PCEE.

Totul a început cu exact 70 de ani în urmă, pe data de 8 iunie 
1948, ziua în care primul vehicul care purta numele Porsche a fost 
înregistrat drept Roadster 356/1. Aceasta este ziua în care visul lui 
Ferry Porsche de a crea o mașină sport a devenit realitate. Viziunea 
sa încorporează toate valorile care definesc marca până în prezent. 
Porsche este un etalon pentru experiențele de conducere sportive 
și un mod de gândire; pentru inovație, design și funcționalitate 
a automobilelor; dar și pentru o pasiune enormă pentru mașinile 
sport, pasiune adânc înrădăcinată în comunitatea Porsche.

Am avut ocazia unică de a sărbători această aniversare împreună, 
la nivel regional, între 8 și 10 iunie, la Sportscar Together Day, în 
provincia poloneză Silezia. Fanii Porsche și jurnaliștii din toată Europa 
Centrală și de Est au călătorit pentru a celebra niște elemente 
esențiale pentru marca Porsche, care au rămas consecvente 
timp de șapte decenii - performanța mașinilor sport autentice și 
pasiunea comunității Porsche. Ziua Sportscar Together a fost despre 
combinația perfectă dintre cele două.

Ziua Sportscar Together a început oficial vineri, 8 iunie, la Wroclaw. 
Oaspeții din 25 de țări au participat la o cină de bun venit la 
Hotelul DoubleTree by Hilton din localitate, toți provenind din medii 
complet diferite, dar împărtășind o trăsătură comună - dragostea 
și pasiunea pentru mașinile sport Porsche. Am întâmpinat bine 
cunoscuți colecționari de mașini, dar și artiști muzicieni celebri, 

printre care Reket din Estonia și Jimek din Polonia, piloți de 
succes, sportivi renumiți, președinți ai Clubului Porsche, bloggeri 
remarcabili, fotografi și mulți alții.

Sâmbătă, 9 iunie, a avut loc evenimentul principal al Sportscar 
Together și programul a fost plin de acțiune. Prima doză de 
adrenalină a venit de la transferul cu elicopterul la pista de curse 
Silezia Ring, unde nivelurile de adrenalină au rămas ridicate. De 
la mașinile de la campionate, până la cele de raliu şi off road, 
participanții au avut posibilitatea de a-și pune abilităţile de condus 
la încercare și de a se îndrăgosti și mai mult de motorsport. Întreaga 
pistă de curse a fost transformată într-un festival de motorsport cu 
camioane cu mâncare, muzică, hamace și corturi. Seara, am premiat 
cei mai buni șoferi în cadrul unei ceremonii, urmate de unul dintre 
cele mai importante momente ale evenimentului, un live stream al 
concertului în aer liber cu Jamiroquai. Petrecerea a continuat până la 
primele ore ale dimineții, cu DJ Peter DieOhr Gucci, modul perfect de 
a încheia primul nostru eveniment regional Sportscar Together.

Zgomotul unui Porsche GT3 RS a fost cel mai bun apel de trezire 
duminică dimineață, urmat de un brunch și plecarea la aeroport. 
Ziua Sportscar Together ne-a oferit o trecere în revistă a istoriei 
noastre de 70 de ani într-un singur week-end și am fost încântați 
să ne sărbătorim aniversarea în stilul Porsche cu sute de fani și 
prieteni ai mărcii.
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Porsche E-Performance. 
Viitorul este deja aici.

Cayenne E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,4-3,2;  
Emisiile de CO2: mixte 78-72 g/km; consumul de energie electrică: mixt 20,9-20,6 kWh/100 km  
Modelele Panamera E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,0-2,5;  
Emisiile de CO2: mixte 69-56 g/km; consumul de energie electrică: mixt 17,6-15,9 kWh/100 km





Porsche E-Performance Viitorul este deja aici

Scrii istoria când ești primul  
la linia de plecare.

Strict vorbind, semnalul de pornire pentru Porsche E-Performance 
a fost dat acum 120 de ani. În 1898, Ferdinand Porsche a fost 
implicat în proiectarea mașinii electrice Egger-Lohner C.2 Phaeton. 
Cu o medie de 25 km/h, mașina a câștigat premiul pentru cel mai 
bun automobil la expoziția internațională auto de la Berlin.

Doar un an mai târziu, Ferdinand Porsche a făcut senzație. La 
Expoziția Mondială de la Paris, din 14 aprilie 1900, a prezentat 
primul vehicul hibrid din lume, împreună cu Ludwig Lohner: 
motoarele Lohner-Porsche, cu roți dințate. Deși Lohner-Porsche 
era înaintea timpului său, a demonstrat de pe atunci inventivitatea 
creatorilor săi. Acum, 120 de ani mai târziu, cererea pentru 
propulsii alternative este mai relevantă decât oricând - iar ambiția 
inginerilor noștri este neclintită.

În același an, Porsche a dezvoltat Semper Vivus - un vehicul hibrid 
care a combinat pentru prima dată un motor pe benzină cu un 
motor electric. Acesta era capabil să acopere distanțe mai mari 
folosind numai puterea electrică, până când motorul cu combustie 
putea fi utilizat ca stație de încărcare.

1 Egger-Lohner C.2 Phaeton, un vehicul electric dezvoltat de  
Ferdinand Porsche
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100 de ani mai târziu, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG a adoptat încă o 
dată acest concept vizionar de propulsie în cursele GT: cu modelul 
911 GT3 R Hybrid, care a avut lansarea în martie 2010. Un motor 
boxer cu șase cilindri montat pe spate, de 353 kW (480 CP), 
suplimentat cu două motoare electrice pe puntea față, fiecare 
producând până la 75 kW (102 CP). În timpul frânării, sistemele 
electrice funcționează și acționează ca niște generatoare. 
Rezultatul: recuperează energia cinetică care altfel ar fi expulzată 
sub formă de căldură neutilizată. Prin aceasta, Porsche a deschis 
un nou capitol in istoria de succes a lui 911 ca mașină de curse - și 
a prezentat un adevarat pionier pentru viitorul motorsportului. 

Un alt motor hibrid de la Porsche și-a găsit utilizarea imediat 
după aceea: cu legendarul Spyder 918. O mașină super sport cu 
adevărate calități de curse: performanță, eficiență, construcție 
ușoară. Nu e de mirare, prin urmare, că aceasta a redefinit recordul 
pe Nordschleife pentru mașinile sportive de serie, în 2013, cu un 
timp de 6 minute şi 57 de secunde. 

În 2017, Porsche a câștigat Cursa de 24 de ore de la Le Mans 
pentru al treilea an consecutiv, cu noul 919 Hybrid - completând 
astfel tripla victorie. Cea de-a 19-a victorie pe circuit urma să fie 
una foarte specială: oricine câștigă cea mai dură cursă din lume 
de trei ori la rând, este lăsat să păstreze trofeul mult râvnit. O 
distincție remarcabilă, care demonstrează că ideile din motorsport 
sunt dezvoltate și testate atât de mult încât pot câștiga nu numai 
pe pistă, dar și pe şosea.

Un alt membru al familiei hibride Porsche, Cayenne E-Hybrid are 
acum șapte variante diferite. Acest lucru aproape sigur face ca 
Porsche să fie producătorul de mașini cu cea mai mare gamă hibridă 
pe segmentul premium - o gamă care continuă să crească.

1 De la curse la producția de serie: modelul 911 GT3 R Hybrid  
lansat în 2010

2 Cinci ani mai târziu, Hybrid 919 a câștigat pentru prima dată la Le Mans

Porsche E-Performance Viitorul este deja aici

Pentru adevărații câștigători, linia de finish este doar începutul.
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Panamera Turbo S E-Hybrid: consum de combustibil în l/100 km: mixt 2,9; Emisiile de CO2: mixte 66 g/km;  
consumul de energie electrică: mixt 16,2 kWh/100 km
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 Sportscar together. 
Noul Cayenne E-Hybrid.

Cayenne E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,4-3,2;  

Emisii de CO
2
: mixte 78-72 g/km; consum de energie electrică: mixt 20,9-20,6 kWh/100 km



Porsche E-Performance Noul Cayenne E-Hybrid 

Nu facem compromisuri. 
Noi facem mașini sport.

Cum e posibil să reduci consumul de 
combustibil și emisiile unui motor destinat 
performanțelor la superlativ? Cum reușește 
un producător de mașini sport extrem 
de puternice să îndeplinească cerințele 
actuale? Noi o facem cu entuziasm din 
abundență, prin arta ingineriei. Și cu mulți 
ani de experiență în spate. Prin Porsche 
E-Performance, oferim lumii mobilității 
electrice un plus de performanță.

Sistemul hibrid a fost construit prin 
combinația optimă dintre motorul cu 
combustie și motorul electric. Veți simți 
ce înseamnă Porsche E-Performance de 

Cayenne E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,4-3,2;  
Emisii de CO2: mixte 78-72 g/km; consumul de energie electrică: mixt 20,9-20,6 kWh/100 km

îndată ce veți fi împins ferm în scaunul 
din spatele volanului. Motorul V6 turbo, 
de 3,0 litri, cu 250 kW (340 CP), crește 
puterea și cuplul odată cu creșterea 
vitezei. Cuplul maxim al motorului electric 
de 100 kW (136 CP) este disponibil 
imediat. Rezultatul? Un cuplu total enorm 
al sistemului - de 700 Nm. Cu alte cuvinte, 
performanță pură, tipică mașinilor sport.

Descoperiți ce înseamnă Porsche 
E-Performance! Pentru viața dvs. de zi 
cu zi. Pentru experiența dvs. de condus. 
Pentru dorința dvs. împărtășită, de a 
merge înainte.

Accelerare 0–100 km/h  5.0 secunde 
cu Performance Start: 

Viteza maximă:  253 km/h  
 

Consumul de combustibil (mixt): 3,4–3,2 l/100 km  
  

Autonomia full electrică, în condiții normale de condus (NEDC):  23–44 km  
 

Viteza maximă în regim electric:  135 km/h  
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Cayenne E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,4-3,2;  
Emisii de CO2: mixte 78-72 g / km; consumul de energie electrică: mixt 20,9-20,6 kWh/100 km



* Disponibil, în prezent, numai în anumite țări. Alte țări sunt planificate pentru implementare.

Porsche E-Performance Noul Cayenne E-Hybrid 

Suntem pregătiți pentru viitor.  
Iar acum facem ca și viitorul să fie pregătit pentru noi.

Un concept nou de mobilitate este inovator doar dacă nu se termină 
la vehicul. Prin urmare, Porsche E-Performance se extinde și la 
infrastructură: un port de încărcare pentru vehicule, integrat optim, 
un echipament practic de încărcare și dotări ingenioase de încărcare, 
atât pentru acasă, cât și pentru șosea. Astăzi, mâine și în viitor.

Încărcarea acasă. 
Pentru o încărcare rapidă și convenabilă a automobilului Porsche la 
domiciliu, vă recomandăm să instalați o priză electrică industrială. 
Un suport practic de perete pentru încărcătorul universal Porsche 
(AC) este inclus în echiparea standard a modelului E-Hybrid.

Încărcarea pe drum.
Multe orașe au deja stații publice de încărcare, compatibile cu 
modelul dumneavoastră Porsche E-Hybrid. Pentru a le utiliza, aveți 
nevoie doar de cablul de încărcare opțional (modul 3).  

Ca alternativă, puteți utiliza încărcătorul universal Porsche (AC), 
conectat la o priză electrică adecvată, la serviciu, de exemplu. 
Porsche oferă pentru asta adaptoare speciale, ușor de schimbat.

Dacă doriți să vă încărcați mașina în străinătate, un cablu de  
alimentare compatibil este disponibil, la cerere, pentru toate 
prizele standard din întreaga lume. Iar cu Porsche Connect, puteți 
găsi stațiile de încărcare din apropiere, pe traseu sau la destinație.

Porsche Charging Service. 
Serviciul vă oferă acces convenabil la stațiile publice de încărcare 
pentru toate țările și furnizorii principali.* Nu este nevoie să vă 
înregistrați la fiecare furnizor. Disponibil doar cu un dispozitiv de 
autentificare (card RFID/aplicație pentru smartphone). Facturile sunt 
emise simplu, fără a fi nevoie de plăți numerar, prin contul Porsche, 
și pot fi vizualizate online, împreună cu istoricul de încărcare.
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* Opțiune planificată pentru a fi introdusă în 08/2018.

Porsche E-Performance Noul Cayenne E-Hybrid 

Viața este un sport de echipă:  
trebuie să ne putem baza unul pe celălalt.

Pentru a vă duce la destinație mai sigur, mai confortabil și mai 
eficient, Cayenne oferă numeroase sisteme de asistență, care pot 
fi utilizate în diferite scenarii de condus. Sistemele de asistență 
nu numai că vă oferă confort psihic și suport optim atunci când 
sunteți la volan, dar și identifică riscurile și vă avertizează în timp 
util. Asta pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra doar 
asupra a ceea ce contează cu adevărat atunci când conduceți un 
Porsche: experiența de condus nealterată.

Head-up display.* 
Afișajul de tip head-up display proiectează toate informațiile 
referitoare la călătorie în câmpul vizual al şoferului. Astfel, atenția 

vizuală este mai puțin distrasă, ceea ce înseamnă că acesta 
poate acorda drumului și condusului întreaga sa atenție. Printre 
informațiile ce pot fi afișate se numără viteza curentă, navigația, 
recunoașterea marcajelor rutiere, ecranul telefonului, informații 
legate de traseele off-road sau avertizări ale sistemelor de 
asistență a șoferului.

Luminozitatea afișajului se reglează automat, în funcție de 
condițiile externe de iluminare. În plus, sistemul are un afișaj de 
noapte și unul de zi, iar înălțimea acestuia poate fi, de asemenea, 
ajustată. Cu pachetul opțional Sport Chrono, afișajul head-up 
display poate fi extins cu informații adiţionale – punând accentul 
pe performanțele sportive ale modelului.
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Cayenne E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,4-3,2;  
Emisiile de CO2: mixte 78-72 g/km; consumul de energie electrică: mixt 20,9-20,6 kWh/100 km



Fascinația Porsche Christophorus 

„Abia  
aștept 
viitorul.” 
Mark Webber.

De Anja Rützel  
Fotografii de Anja Behrens  
Preluat din revista Porsche Christophorus, 
ediția 385.

Tot conținutul din revista Christophorus 
poate fi, de asemenea, accesat la 
www.christophorus.porsche.com  
sau prin noua aplicație Christophorus 
pentru smartphone-ul și tableta dvs.
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Fascinația Porsche Christophorus Repede înainte.

Primăvara anului 2038.

Mark Webber a făcut, odată, o carieră ca 
pilot de curse. Astăzi, 20 de ani mai târziu, 
australianul este un blogger de succes și 
directorul CarGo, serviciul de car-sharing 
cu mașini autonome. O vizită în viitor, la 
volanul a trei modele istorice Porsche: un 
356, un 911 din 1992 și primul Porsche 
electric, din 2020.

Ixy este o adevărată pacoste. Robotul 
dorește să facă ceva mereu; Webber îl ține 
deoparte, cu o mișcare rapidă a mâinii, 
ori de câte ori mica mașinărie, cu un 
entuziasm debordant, vrea să-i amestece 
în ceai sau să-i aranjeze perna. „Este încă 
nou. Trebuie să învețe ce are voie să facă 
și ce nu”, spune fostul pilot de curse, în 
vârstă de 61 de ani, după un oftat ușor, în 
timp ce Ixy începe să lustruiască casca de 
curse a lui Webber cu o cârpă moale din 
compartimentul său „abdominal”, bucuros 
că, în sfârșit, își poate îndeplini atribuțiile 
pentru care a fost construit.

Colecția de căști reprezintă cufărul cu 
amintiri al lui Webber. „Mă concentrez 
asupra a ceea ce urmează și aștept cu 
nerăbdare viitorul. Dar, desigur, sunt 
recunoscător pentru cariera mea și mândru 
de succesele obținute. Așa că am păstrat o 

serie de obiecte foarte personale, care îmi 
amintesc de cursele cu adevărat speciale.” 
Precum casca cu care a făcut primele 
ture pe un circuit de Formula 1, în 2002. 
Kitul complet de la cursa victorioasă de la 
Monaco Grand Prix 2010. Și casca purtată 
când și-a adjudecat titlul de Campion 
Mondial de Anduranță FIA, în 2015, alături 
de Porsche 919 Hybrid. „Trofeele sunt bune 
și ele, dar mă simt mai apropiat de căști și 
de mănuși”.

Pentru CEO-ul companiei CarGo, care a 
evoluat până la a deveni una dintre cele mai 
mari flote de mașini în regim car-sharing 
din lume, de la înființarea sa în 2027, noile 
tehnologii, inteligența artificială tot mai 
avansată și vehiculele autonome fac parte 
din business-ul său de zi cu zi. Chiar și așa, 
în 2038, Webber și-a păstrat dragostea 
pentru ceasurile analogice, pentru artizanat 
și, mai presus de toate, pentru transmisia 
manuală. În același timp, casa lui Webber 
este complet echipată cu cea mai recentă 
tehnologie SenseHome, care îi evaluează 
starea de spirit prin citirea tensiunii 
arteriale, prin scanarea retinei și printr-o 
analiză a vocii, înainte de a intra pe ușă, 
întâmpinându-l cu iluminatul și muzica 
ideale, pe măsură ce Webber trece pragul 
casei sale. >>

Complet electrificat:Mark Webber iubește modelele retro, dar și confortul vehiculelor silențioase, complet electrice.

2018
Mark Webber, la vârsta de 41 de ani:  
australianul robust tipic, care iubește 
activitățile în aer liber.

2038
20 de ani și trei ore mai târziu,  

pe scaunul de machiaj 
Ediția Mark Webber Silver.
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>> Prin contrast, o vizită în garajul lui 
Webber este ca o călătorie în trecut. 
Aproape că te aștepți să vezi pe cineva 
care vorbește la un smartphone sau își 
face un selfie cu una dintre mașini - un 
instantaneu din anii 2010, cu tehnologia 
caraghioasă și incomodă a acelui deceniu! 
Două treimi din mica colecție a lui Webber 
datează încă de dinainte de acel an: în 
afară de un Porsche din 2020 - primul 
model electric din Zuffenhausen - fostul 
pilot deține un 356 din 1958 și un 911 
din 1992. Nici o mașină autonomă, nimic 
nou. În calitate de CEO al CarGo, Webber 
folosește sistemul inteligent de car-
sharing și în privat. O simplă atingere a 
logo-ului brandului pe smartphone-ul său 
este suficientă pentru a solicita o mașină 
din flotă. Aici, însă, în flota sa privată, te 
simți ca într-o capsulă a timpului. Numai 
un dispozitiv Raven, care murmură încet în 
stația sa de andocare, îți amintește că te 

afli în 2038. O undă subtilă activează micro 
drona neagră, care trasează un arc elegant 
prin aer, înainte de a opri, planând, între 
cele două modele retro Porsche. Webber 
o ia uneori cu el atunci când conduce una 
dintre cele două mașini vintage. Drona se 
mișcă în paralel cu mașina, pentru o vreme, 
ca și cum ar fi un corb îmblânzit, neobișnuit 
de rapid, înainte de a-și lua zborul în aer, 
pentru a filma mașina de sus, captând 
imagini la calitate cinematografică. De 
asemenea, drona înregistrează și sunetul 
pe care Webber îl iubește atât de mult la 
modelele sale clasice. Desigur, mașinile full 
electrice îl fascinează. „Dar când le conduc, 
mă simt ca la un concert rock, cu sunetul 
oprit”.

Webber scrie despre astfel de experiențe 
senzoriale pe blogul său de lifestyle. El vrea 
să păstreze aceste emoții și senzații pentru 
cei care au crescut într-o lume diferită, 

complet digitală. Uneori, își face griji că 
oamenii ar putea uita cele mai simple 
activități, pentru că nu mai au nevoie de 
ele în situațiile de zi cu zi. Inclusiv abilitatea 
de a conduce mașini. Deci, Webber scrie 
despre bucuria pură de a conduce – în 
ciuda ironiei fine a faptului că scrie multe 
dintre articole în timp ce este condus spre 
următoarea întâlnire de către un vehicul 
autonom CarGo.

Deși se bucură de comoditatea de a 
renunța, ocazional, la controlul volanului, 
Webber nu și-ar putea niciodată imagina 
să predea complet controlul mașinii. „Pur 
și simplu îmi place să conduc și cred că mă 
descurc destul de bine”, spune el, făcând 
cu ochiul. „Sunt de modă veche. Îmi place 
să tai lemne și să-mi fac singur un foc 
de tabără. Să înot, să călăresc – iubesc 
lucrurile astea. Am crescut la o fermă, la 
urma urmei. Foc, apă, pământ – de aici ne 
tragem. Trebuie să avem grijă să nu uităm 
asta.” Generația lui, spune Webber, va fi cu 
siguranță ultima care va trebui să se lupte 
cu această stare tulburătoare: să cunoască 
atât lumea strict analoagă de dinainte, cât 
și pe cea nouă, high-tech. Îl încântă pur 
și simplu să urce la volan și să pornească 
la drum. Să fie prezent cu toate simțurile, 
să schimbe vitezele, să frâneze, să apese 
pedala de accelerație exact la momentul 
potrivit și „să aplic tot ceea ce am învățat 
ca tânăr pilot de curse.” Să conducă, nu 
doar să fie pasager. O abilitate rară, care 
devine din ce în ce mai rară. „Copiii se 
uită uneori la mine cu o uimire totală când 
conduc modelul Porsche 356. „Uite, tipul 
ăsta știe să conducă! Wow!” În 10, 20 ani, 
condusul va fi cu adevărat un lucru ieșit din 
comun.”
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Mark Webber.
S-a născut în Queenbeyan, Australia, 
în 1976. Fiind fiu de dealer moto, s-a 
îndrăgostit iniţial de motocross, dar  
ulterior a trecut la karting. Și-a început 
cariera în Formula 1 în 2002, ca pilot 
pentru Minardi, Jaguar, Williams și 
Red Bull. În 2014, Webber a trecut la 
Campionatul Mondial de Anduranță FIA 
WEC și la Porsche, iar în 2015 a obținut 
titlul în clasamentul piloților.

Atemporale: Mark Webber își poate conduce modelele 356 din 1958 și 911 din 
1992 și în anul 2038 – Slavă Domnului! 33



Excursie cu 718 GTS

Modele 718 GTS: consum de carburant în l/100 km: urban 12,3–10,9 · extra urban 7,0–6,6  
mixt 9,0–8,2; emisii de CO₂: mixte 205–186 g/km

De pe Muntele Etna, de-a lungul drumurilor șerpuitoare de munte din Targa Floria și în jos 
către sudul nealterat: patru entuziaști Porsche au trasat un magnific itinerar pentru noi, 
în Sicilia, la volanul noilor modele 718 GTS. Lina, Dustin, Luke și Tobi și-au consemnat 
experiențele trăite într-un jurnal de călătorie.





Fascinație pentru călătoria cu Porsche 718 GTS



Echipa.

Ce face ca echipa formată pentru călătoria cu GTS să fie un mix 
atât de captivant? Interesele lor diverse: pasiunea pentru mașini, 
dragostea pentru călătorii, dar și dorința lor de a descoperi 
necunoscutul și de a împărtăși experiențele lor cu alții.

Pentru bloggerul de travel Tobi, din Germania, și pentru Luke, 
regizor din Regatul Unit, aceste pasiuni s-au transformat în 
profesia lor actuală. Aceste talente, alături de încântarea Linei, 
fană Porsche din Germania, față de documentarea călătoriilor, se 
potrivesc perfect pentru #GTSroadtrip. Ultima piesă din puzzle: 
Dustin, adept și proprietar de Porsche și abilitățile sale de condus, 
pe care le-a perfecționat pe numeroase piste din Statele Unite.

Ziua 1: Buongiorno Sicilia.  
Forza d’Agrò - Muntele Etna.

Răsăritul stabilește starea de spirit pentru călătoria care urmează: 
o excursie prin Sicilia, cu noile modele 718 GTS. Patru persoane, 
cinci zile pentru a explora această insulă minunată din sudul Italiei. 
Pentru a se bucura de priveliștile incredibile ale mării și de cele mai 
bune locuri pentru a experimenta „la dolce vita”, între cel mai activ 
vulcan din Europa, Muntele Etna, în partea estică, și micul oraș 
medieval Erice, în vest. Dar, cel mai important, pentru a găsi cele 
mai bune trasee pentru două mașini sport cu motor central, care 
pur și simplu abia așteaptă să simtă asfaltul sub roți.

Instagram // Luke “CarsWithLuke”

Discutăm cu @linajakobi. Lina a 
câștigat, la o competiție @porsche, o 
călătorie de o săptămână cu modelele 
718 Boxster din 2018, iar prima zi 
a fost impresionantă! Primul video 
este online pe YouTube de săptămâna 
aceasta. Mulțumesc, @tschnorpfeil, 
pentru fotografie!

Modele 718 GTS: consum de carburant în l/100 km: urban 12,3–10,9 · extra urban 7,0–6,6  
mixt 9,0–8,2; emisii de CO₂: mixte 205–186 g/km

Dacă doriți să aflați mai multe: 
scanați codul QR sau accesați  
www.porsche.com/GTSroadtrip
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Instagram // Tobi Schnorpfeil

#GTSroadtrip Ziua a 3-a a început cu 
multă ploaie, dar cerul s-a înseninat 
la prânz și a fost mult soare. Ne vom 
petrece noaptea în Erice, înainte să 
ne îndreptăm către coasta sudică 
#findtheunexpected @porsche 
#sponsoredbyporsche #porsche

Instagram // Tobi Schnorpfeil

#GTSroadtrip am mers pe un drum de 
munte până sus la vulcanul Etna, care, 
momentan, este acoperit  
de zăpadă. Mi s-a spus că  
se poate și schia acolo... pe un vulcan 
@porsche  
#findtheunexpected #sicily 

Modelele 718 GTS: consum de carburant în l/100 km: urban 12,3–10,9 · extra urban 7,0–6,6 
mixt 9,0–8,2; emisii de CO₂: mixte 205–186 g/km

Ziua 3: Lecții de istorie.   
Cefalù - Erice.

Astăzi, echipa se desparte. În timp ce Dustin și Luke pornesc 
înspre Targa Florio, Lina și Tobi încep să exploreze Cefalù. Ambele 
echipe se regrupează în Erice ca să își continue călătoria. Bagajele 
sunt făcute, planurile sunt stabilite. Este timpul să își ia la revedere 
și să înceapă o nouă zi palpitantă.

Ziua 2: Acel sentiment de toamnă.  
Muntele Etna - Cefalù.

Începutul noii zile este ploios și înnorat, așa că am pornit la drum și 
mergem spre nord, către coastă, inclusiv pentru perspectiva unor 
condiții meteo mai bune. Un moment de neuitat: traversarea unei 
frumoase trecători montane, ocupate în mod neașteptat de capre 
și oi care se plimbă de colo colo.
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Instagram // Tobi Schnorpfeil

#GTSroadtrip Ziua a 4-a începe cu 
niște ore ale dimineții capricioase, 
cețoase. Astăzi și mâine vom explora 
sud-estul Siciliei  
#porsche #sicily  
#findtheunexpected 
#sponsoredbyporsche 

Instagram // Lina Jakobi

Mâine zburăm înapoi acasă. Ultimele 
șase zile, aici, în Sicilia, au fost foarte 
distractive. A fost clar una dintre cele 
mai bune călătorii de anul acesta, cu 
cea mai tare echipă @tschnorpfeil 
@carswithluke @dustbash, peisaje 
superbe și orașe minunate ca acesta.

Ziua 4: Străbătând insula.   
Erice – Eremo della Giubiliana.

Astăzi, totul este despre condus. Direct prin inima Siciliei. 
Străbătând zona rurală muntoasă în drum spre Ragusa, unde vom 
petrece ultimele două nopți.

Ziua 5: Arrivederci, Sicilia.  
Ragusa – Scicli.

După o lungă zi de condus, încheiată cu o cursă spontană pe pista 
de aterizare a hotelului, este timpul să vizităm o parte dintre orașele 
din apropiere și să descoperim sudul rural. De la hotel, este doar o 
călătorie scurtă până la Ragusa, Modica și Scicli.
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Lumea Porsche Experiența Porsche

Iarna s-a terminat, dar amintirile rămân. 
Rememorăm ce s-a întâmplat în sezonul Porsche Ice Experience 2018.

Lăsăm lumea să ia o pauză și rememorăm ce s-a întâmplat la 
sezonul de neuitat Porsche Ice Experience 2018, la zilele incre-
dibile de condus pe zăpadă și gheață și la momentele speciale pe 
care echipa Porsche Ice Experience le-a împărtășit cu participanții.

Porsche Driving Arena este amplasată în Levi, în nordul îndepărtat 
al Finlandei. În cifre: 280 de hectare, aproximativ 40 de secțiuni 
și trasee de îndemânare și cinci motive foarte bune să vă setați 
obiectivele personale și mai sus – programele de iarnă Porsche Ice 
Experience.  

Cinci trasee de antrenament care sunt, din nou, adevărate 
provocări pentru participanții din acest an. Zi după zi, ei au intrat 
pe gheață cu instructorii experimentați de la Porsche. Cu un singur 
scop clar: să își îmbunătățească abilitățile de condus. Până la 
driftul perfect. Până la urmă, pe zăpadă și gheață mai ales, nu este 
vorba numai de a conduce un Porsche, ci de a-l stăpâni în orice 
fracțiune de secundă. 

Rezultatul: 86 de zile de condus pline de adrenalină, pasiune, 
emoții și senzații tari - și un sezon fascinant în 2018. 

Ce urmează? Un nou obiectiv. Următorul semnal de start. 
Următorul drift. Asta este sigur, însă nu vrem să mai dezvăluim 
nimic pentru moment.

Sunteți gata pentru sezonul 2019? Gata să luați o pauză de la 
norme și să găsiți parcursul ideal pe zăpadă și gheață? Atunci 
înscrieți-vă chiar astăzi la newsletter-ul nostru. O să vă anunțăm 
imediat ce datele de desfășurare și prețurile pentru sezonul 2019 
Porsche Ice Experience vor fi disponibile online.

Tot ce ne mai rămâne de spus este: nähdään pian! Sau: pe curând! 

Dacă aveți orice întrebări despre Porsche Ice Experience,  
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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Lumea Porsche Experiența Porsche

Trăiți pasiunea pentru condusul de performanță. 
Cu antrenamentele de la Porsche Track Experience.

Îmbunătăţiţi-vă reflexele la volan. 
Explorați-vă limitele într-un mediu sigur. 
Mergeți pe urmele piloților profesioniști, 
pe circuite clasice. Între timp, descoperiți 
plăcerea maximă la volan. Toate acestea 
vă sunt oferite prin antrenamentele de la 
Porsche Track Experience. Pentru turul 
de circuit perfect - și pentru multe emoții 
și mult suspans. Un lucru este sigur: prin 
programul Porsche Track Experience, nu 
vă veți abate de la drum. Mai ales când 
vine vorba de plăcerea de a conduce.

Curs special: g-Force.
În unele situații, dispozitivele electronice 
nu oferă sprijin. Și trebuie să vă bazați doar 
pe abilitățile dumneavoastră de condus. 
Acesta este, în mod clar, cazul driftingului, 
una dintre artele automobilismului. 

Învățați cum să controlați puterea și 
dinamica mașinii dumneavoastră pe 
suprafețe ce dispun de coeficiente scăzute 
de aderență. Veți fi uimiți de gama variată 
de ajustări pe care le puteți face cu ajutorul 
instructorilor noștri experimentați Porsche.

Cei care vin pentru prima oară, dar și 
participanții cu mai multă experiență 
se antrenează pe grupe individuale, 
concentrându-se pe îmbunătățirea 
controlului vehiculului. Veți realiza curând 
că un drift optim necesită mult exercițiu. 
Acesta vă permite să vă îmbunătățiți 
abilitățile de condus, pas cu pas, până ce 
obțineți un control optim al vehiculului.

Dacă aveți orice întrebări despre Porsche 
Track Experience sau sunteți interesat/ă 
să faceți o rezervare, vă rugăm să ne 
contactați: 

Tel.: +49 711 911-23364  
E-mail: track@porscheexperience.de  
Internet: www.porsche.com/trackexperience

Data antrenamentului: g-Force
Pentru calendarul nostru complet de 
antrenamente din 2018, vă rugăm să 
accesaţi: 
www.porsche.com/trackexperience
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911 Turbo S: consum de carburant în l/100 km: urban 11,8 · extra urban 7,5 · mixt 9,1; emisii de CO2: mixte 212 g/km



Deși Lituania este o țară mică, ea iese în 
evidență prin unicitatea și versatilitatea 
peisajelor sale rurale: câmpii, dealuri, 
păduri, lacuri și mlaștini, Marea Baltică și 
dunele albe. Însă cel mai important lucru 
este că Lituania a reușit să își păstreze 
aerul proaspăt, nepoluat. Istoria Lituaniei 
ca stat este bogată, de peste 1.000 de 
ani. Acum, în 2018, țara sărbătorește 
centenarul reinstaurării independenței sale.

Lituania este faimoasă pentru iernile 
sale lungi și albe. Deși unii s-ar putea să 
fie tulburați de zăpadă și de frig, echipa 
Porsche, alături de Robertas Kupcikas, 
binecunoscutul pilot de curse lituanian și 
instructor la Porsche Driving Academy, 
au văzut acest climat drept un avantaj. 
Au căutat cele mai pitorești și ieșite din 
comun trasee, plimbând șoferii prin toată 
țara. Pentru primul eveniment Porsche 
Travel, echipa a ales cea mai mare zonă din 
Lituania: Aukštaitija. Regiunea se află în 
partea nord-estică a țării și își datorează 
numele altitudinii destul de ridicate a zonei, 
în special în regiunile din est.

Aukštaitija este vizitată des de turiști, fiind 
cunoscută pentru împrejurimile frumoase 
și satele pitorești. Culorile vii și puternice 
de pe hainele tradiționale și de pe 
costumele naționale din această regiune nu 
încetează să încânte vizitatorii. Moștenirea 

culturală este puternică aici. Chiar și acum, 
oamenii cântă meodii polifonice vechi 
de o mie de ani din Aukštaitija, numite 
sutartinės. Aceste melodii și-au păstrat 
formele muzicale și poetice vechi. În plus, 
regiunea se mândrește cu tradițiile sale 
culinare și cu istoria sa în fabricarea berii. 
Acest lucru este susținut și de faptul că 
Aukštaitija este membră a organizației 
Culinary Heritage din Europa. Cântece 
frumoase, preparate locale delicioase și 
o atmosferă lirică descriu cel mai bine 
regiunea Aukštaitija. 

Lumea Porsche Drumuri de aur în Lituania

Experimentați 100 de ani de independență lituaniană. 

De la stele la bucătăria colorată. 
Noul tur antrenant Porsche începe în 
Vilnius – capitala ţării și cel mai mare  
oraș din Lituania. Fondat oficial în  
secolul XIV, Vilnius este cunoscut pentru 
centrul său istoric întins, care face parte 
din patrimoniul mondial UNESCO.

Vilnius este un adevărat manual de stiluri 
arhitecturale; găzduiește clădiri care au 
fost construite începând din perioada 
gotică târzie, până la clasicism. Cu toate 
acestea, orașul are cel mai mare centru 
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istoric baroc din Europa Centrală și de 
Est. Vilnius este înconjurat de dealuri 
– perfecte pentru a scăpa de agitația 
orașului sau pentru a admira priveliști 
superbe. Există vreun loc mai bun pentru 
a începe o călătorie palpitantă decât 
într-unul dintre cele mai frumoase orașe 
de pe bătrânul continent, plin de libertate, 
inspirație și cartiere fascinante?

Timp de două zile, turul va include câteva 
opriri atent selecționate. Mai întâi, 
participanții vor avea oportunitatea de a 
vizita primul Muzeu de Etnocosmologie 
din lume, care dispune și de propriul 
observator. Turnul de observație al 
muzeului oferă o priveliște excelentă către 
pădurile și lacurile din cel mai mare parc 
regional, Labaronas, care este în proporție 
de mai mult de 80% acoperit de păduri. 

Restaurante rafinate deținute de familii, 
care combină bucătăria europeană cu ierburi 
și mirodenii locale, au devenit extrem de 
populare în ultimul timp și apar peste tot prin 
țară. Cunoscătorii norocoși care iau parte 
la acest tur Porsche vor avea șansa de a-și 
răsfăța papilele gustative într-un astfel de 
loc: lăudatul restaurant de familie Food Lab 
din orașul Utena.

În drumul spre conac, traseul sinuos face 
această călătorie și mai plăcută. După ce 

se traversează mai multe sate încântătoare 
situate de-a lungul drumului, ne oprim 
pentru o pauză la fortul de pe dealul 
Šeimyniškėlių. Acesta este singurul fort de 
pe un deal din Lituania care a fost excavat 
complet de către arheologi. Pasionații de 
istorie pot învăța mai multe despre acest 
sit și despre descoperirile arheologice 
fascinante, care includ armamente și 
obiecte casnice din secolele XIII și XIV, care 
au aparținut locuitorilor castelului.

Cayenne: consum de carburant în l/100 km: urban 11,3–11,1 · extra urban 8,0–7,9 · mixt 9,2–9,0;  
emisii de CO2: mixte 209–205 g/km 45



718 Boxster S: consum de carburant în l/100 km: urban 10,7–9,5 · extra urban 6,5–6,0 · mixt 8,1–7,3;  
emisii de CO2: mixte 184–167 g/km 
Panamera Turbo Sport Turismo: consum de carburant în l/100 km: urban 13,1–12,9 · extra urban 7,4–7,3 · mixt 9,5–9,4;  
emisii de CO2: mixte 217–215 g/km  
Cayenne: consum de carburant în l/100 km: urban 11,3–11,1 · extra urban 8,0–7,9 · mixt 9,2–9,0;  
emisii de CO2: mixte 209–205 g/km46



Eleganță și sofisticare.
Chiar după apus, ajungem la conacul 
Burbiškis, aflat pe pitorescul mal stâng 
al râului Anykščiai. Vizibil de la mare 
depărtare, reședința este un monument 
arhitectural din secolul XIX și o nestemată 
a epocii neoclasice, care încântă vizitatorii 
cu subtilitate și eleganță. Un parc local 
proiectat cu bun gust se îmbină armonios în 
peisaj, oferind o oază de pace și liniște.

Petrecem noaptea aici în decoruri 
exclusiviste. Special pentru pasionații 
Porsche, o cină excepțională va fi servită 
în Chinoiserie Hall, cu apartamentele sale 
confortabile, serviciile atente și bucătăria 
sofisticată, listată drept patrimoniu 
național – creându-vă amintiri frumoase 
de care o să vă amintiți cu drag de-a lungul 
timpului. La sfârșitul acestei zile plăcute, 
relaxați-vă cu o minunată degustare de 
whisky și brânzeturi care, cu siguranță, vă 
va satisface toate simțurile.

Absorbiți inspirația. 
După un mic-dejun energizant la conac, 
traseul nostru continuă de-a lungul drumu-
rilor șerpuite, marcate de stejari superbi 
– o caracteristică a Lituaniei. Priveliștile 
pitorești ale orașului Aukštadvaris și 
excelenta stabilitate și manevrabilitate a 
mașinii Porsche vă vor face să vă doriți să 
conduceți la nesfârșit prin aceste păduri.

Ne oprim la prânz la boutique hotel IDW 
Esperanza Resort, aflat într-o superbă 
locație rurală. Hotelul face parte din grupul 
exclusivist Small Luxury Hotels of the 
World și este un loc perfect pentru ca 
turiștii sofisticați să încheie o călătorie 
interesantă și să își împărtășească 
experiențele cu oameni cu pasiuni similare. 

Înconjurată de 11 hectare de păduri de 
pin și construită lângă un lac spectaculos, 
această capodoperă arhitecturală a 
fost finisată manual, din bușteni de 
cedru, originari din British Columbia, din 
Canada. Călătoria culinară de la Esperanza 
Resort va câștiga garantat inima oricărui 
gurmand. Preparate interesante, delicioase 

și creative, combinate cu atmosfera intimă 
și serviciul de calitate superioară nu vă vor 
lăsa să poftiți la nimic altceva.

Lituania este o țară cu priveliști 
încântătoare. Anul acesta aveți șansa să 
vă alăturați aniversării a 100 de ani de la 
reinstaurarea independenței Lituaniei. 
Bucurați-vă de minunata ospitalitate din 
această țară, care este, de asemenea, plină 
de surprize incredibile. Iar toate acestea 
sunt intensificate de o călătorie lină, dar 
totuși sportivă, cu o mașină Porsche. Cu 
adevărat, o aventură care ar trebui să fie pe 
lista oricărui conducător auto în căutare de 
senzații tari.  
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Standarde aplicate vehiculelor sunt valabile 
şi pentru produsele de îngrijire: cel mai 
înalt nivel de calitate și design. Nu suntem 
preocupați doar de aspectul perfect al 
automobilului Porsche, ci și de asigurarea 
funcționării sale optime.

Porsche Tequipment a creat o gamă de 
îngrijire a mașinilor care include o selecție 
generoasă de produse pentru protejarea 
și întreținerea vehiculului. Aceasta a fost 
special dezvoltată pentru automobilele 
Porsche. De exemplu, produsele de 
curățare și îngrijire pentru exterior ajută la 
menținerea aspectului mașinii dvs. Acestea 
elimină murdăria, cum ar fi reziduurile de 
insecte de pe spoilerul frontal, polenul de 
pe parbriz și impuritățile de pe vopsea. 
Porsche Tequipment oferă, de asemenea, 
produse de curățare și întreținere de înaltă 
calitate pentru interior, care protejează 
pielea naturală împotriva căldurii, razelor 
UV și uscării. Agenții de întreținere foarte 
eficienți intră adânc în piele, menținându-i 
astfel suplețea naturală și împiedicând 
crăparea. Toate produsele din gamă au fost 
testate la Centrul de Dezvoltare Porsche 
din Weissach - de către aceiași ingineri 
care dezvoltă și mașinile - reflectând astfel 
standardele înalte ale mărcii Porsche.

Lumea Porsche Porsche Tequipment

Produse de îngrijire după standardele mașinilor 
sport. Gama de îngrijire White Edition.

Gama White Edition vine într-un troller 
Rimowa de înaltă calitate, care asigură 
păstrarea elegantă și compactă a produ-
selor. Acest troller încape în fiecare model 
Porsche, este robust și ultra-ușor și are 
4 roți multi-direcționale și o încuietoare 
TSA încastrată. Căptușeala de spumă 
poate fi îndepărtată, transformând trollerul 
într-un accesoriu de călătorie, ideal pentru 
produsele noastre, pentru Porsche și 
pentru următoarea incursiune.

Drumul direct către  
Porsche Tequipment:   
www.porsche.com/tequipment

718 Boxster S: consum de combustibil în l/100 km:  
urban 10,7–9,5 · extra urban 6,5–6,0 · mixt 8,1–7,3;  
emisii CO₂: mixte 184–167 g/km48





Indiferent dacă vă aflați pe pista de curse 
sau la propria ședință de antrenament; fie 
că este vorba despre precizia swing-ului 
perfect sau despre ultimele rezerve pe 
sprintul de final cu bicicleta dvs. - când 
sportul face cunoștință cu Porsche 
Crest, designul funcțional, materialele 
ultra-moderne și estetica inconfundabilă 
Porsche se reunesc pentru a forma un 
concept inteligent de ansamblu - dezvoltat 
cu pasiune pentru performanța de vârf.

Folosind materialele într-un mod inovator, 
noua colecție Sport transferă performanța 
Porsche propriului tău program de 
antrenament. Designul inteligent face ca 
tricoul sportiv să fie partenerul ideal de 
antrenament iar elementele reflectorizante 
precum logo-ul PORSCHE de pe piept să 
crească vizibilitatea, din zori până în amurg. 
Datorită utilizării materialului ripstop, 
jacheta de vânt este deosebit de ușoară și 
rezistentă. Detaliile bine gândite, precum 
inserțiile softshell, asigură o libertate 

maximă de mișcare și o circulație optimă a 
aerului. Cu o rezistență la coloană de  
apă de 3.000 mm și o respirabilitate 
de 3.000 g / m² / 24h, jacheta este, de 
asemenea, extrem de confortabilă.

Colecția Sport oferă, de asemenea, un 
concept inteligent ultra ușor, ce poartă 
ADN-ul Porsche, pentru noua sa generație 
de genți de golf. Caracteristicile atent 
gândite ale genților de golf le permit 
jucătorilor să se concentreze exclusiv pe 
lovitura perfectă.

Pentru cei care preferă două pedale 
de accelerație, Porsche Bike RX este 
partenerul ideal de antrenament. Cu 
vopseaua sa clasică în stil Porsche, acest 
off-roader oferă garantat și cu precizie 
nivelul potrivit de motivație.

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

1 Tricou polo Bărbați – Sport. Tricou funcțional  
Piqué polo pe Dark Blue/Acid Green. 95 % poliester, 
5 % elastan. WAP 542 00S-3XL 0J 
Șapcă Baseball – Sport. Impermeabil și respirabil. 
100 % poliester. Pe Dark Blue/Acid Green.  
WAP 540 001 0J   
Geantă golf pentru cart.* cu 14 compartimente, 
pentru a fi utilizată cu trollerul de golf.  
Material: nylon. Pe Dark Blue /Gri/Alb/Acid Green. 
Dimensiuni: aprox. 42 X 28 X 92 cm.  
Greutate: 2,7 kg. WAP 060 042 0J  
Geantă golf verticală.* cu 7 compartimente. 
Material: nylon. Pe Dark Blue /Gri/Alb/Acid Green. 
Dimensiuni: aprox. 46 X 30 X 92 cm.  
Greutate: 2,7 kg. WAP 060 040 0J   
Prosop Golf. 50 X 50 cm. 100 % bumbac.  
Pe Dark Blue. WAP 540 002 0J

2 Jachetă mixtă de vânt bărbați – Sport. Din material 
ripstop ușor și durabil. Material exterior: 65 % nylon, 
35 % poliester. Căptușeală: 100 % poliester.  
Pe Dark Blue / Acid Green.  
WAP 543 00S-3XL 0J  
Bicicletă Porsche RX.** Off-roader cu un cadru de 
carbon premium. Fabricată în Germania.  
WAP 061 024 0G (S), WAP 061 025 0G (M),  
WAP 061 026 0G (L)

3 Tricou bărbați – Sport. 95 % poliester, 5 % elastan. 
Pe Dark Blue / Acid Green. WAP 545 00S-3XL 0J, 
disponibilă și pentru femei (vezi Fig. 1)  
WAP 548 0XS-XXL 0J

* Prosopul, crosele și mănușile de golf nu sunt incluse.   
**  Din cauza designului și specificațiilor sale, Porsche Bike RX nu este aprobată pentru circulația pe drumurile publice din Germania. Accesoriile și dispozitivele de bicicletă 

prevăzute în regulamentele germane de autorizare a traficului rutier (StVZO) sunt disponibile la cerere de la Centrul Porsche.

Macan Turbo : consum de combustibil în l/100 km: urban 11,8–11,6 · extra urban 7,8–7,6  
mixt 9,2–9,0 ; emisii CO₂: mixte 216–211 g/km

Lumea Porsche Porsche Driver’s Selection

Pasiunea pentru performanța de vârf: 
noua Colecție Sport.
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www.porsche-design.com/MateRS

Toate imaginile sunt informative. Produsele pot varia.



Lumea Porsche Porsche Design

Astăzi, totul este smart.  
Dar numai câteva lucruri sunt inteligente.

Toate marile modele Porsche au un lucru în comun: o dorință 
nestăpânită de a avansa.

Inginerii și designerii noștri și-au testat din nou abilitățile până 
dincolo de limite, pentru a îmbina tehnologiile inovatoare cu un 
produs care stabilește noi standarde în ceea ce privește designul 
funcțional: noul HUAWEI Mate RS Porsche Design.

Stilul? Inspirat din ADN-ul Porsche. Opt margini curbe, netede, 
curg într-o formă influențată de aerodinamica unei mașini sport. 
Cu două fețe din sticlă, carcasa creată cu precizie captivează prin 
designul său curbat elegant - într-un negru atemporal - și oferă 
manevrabilitate optimă - la viteze maxime.

Deși utilizează tehnologii digitale de ultimă oră, HUAWEI Mate 
RS Porsche Design, cu cea mai recentă generație de chip AI, nu 
se supraîncălzește nici când se află „sub presiune”. Prin sistemul 

inteligent EMUI 8.1, carcasa se adaptează continuu la temperatura 
corpului, pentru un confort maxim. 

Dispozitivul dispune şi de tehnologia exclusivă Floating Unlock de 
la HUAWEI. Înaintea vremurilor: chiar și când HUAWEI Mate RS 
Porsche Design nu este folosit, el vă recunoaște prezența datorită 
inteligenței artificiale interactive și se deblochează în doar 0,6 
secunde. Tehnologia revoluționară de 40 de megapixeli Leica Triple 
Camera asigură imagini strălucitoare, în timp ce difuzoarele Dolby 
dual, cu algoritmul de sunet IEQ, completează imaginea puternică 
și oferă calitatea sunetului pe care ați aștepta-o de la Porsche.

Pe scurt: creat să avanseze, perfecționat pentru a gândi împreună 
cu dvs.: noul HUAWEI Mate RS Porsche Design.

Experimentați extraordinarul și descoperiți și mai mult design 
inspirațional pentru o performanță maximă în magazinul nostru 
online pe www.porsche-design.com și în magazinele noastre.

72.5 mm

1
5

2
.9

 m
m

8.5 mm

Procesor HUAWEI Kirin 970 8-core cu procesor cu rețea neuronală (NPU) și 
procesor grafic 12-core (CPU)

Camera nouă Leica Triple bazată pe AI: 40-megapixel (RGB, f/1.8 aperture), 
20-megapixel (Monochrome, f/1.6 aperture), 8-megapixel (Telephoto, f/2.4 
aperture), 5 × Hybrid Zoom, front camera 24-megapixel (f/2.0 aperture)

6.0-inch HUAWEI FullView 18:9 display OLED, 2,880 X 1,440 pixeli, 538ppi

6 GB RAM, memorie internă 256 GB

EMUI 8.1 cu Android 8.1

Baterie cu o capacitate de 4,000 mAh, tehnologie super-charge (58 % în 30 min) și 
încărcare wireless
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2018 este un an special: sărbătorim 70 de 
ani de mașini sport Porsche - iar mașina 
dvs. clasică face parte din marea noastră 
familie. Cu atât mai important este faptul 
că nu se va pierde pe viitor.

Cu sistemul de urmărire a vehiculelor 
Porsche Classic am adaptat sistemul 
de securitate fiabil de pe noile noastre 
vehicule la toate modelele clasice. De la 
356 la Carrera GT. Pe scurt: monitorizare 
inteligentă, bazată pe GPS. Cu un singur 
scop clar: liniștea dumneavoastră.

Utilizând aplicația dedicată, puteți localiza 
cu ușurință mașina dvs. clasică, în orice 
moment. Dacă mașina dvs. Porsche 
este mutată fără autorizație sau dacă 
bateria este deconectată, veți primi o 
notificare de alarmă direct de la centrul 
de securitate certificat, eliminând astfel 
necesitatea de a raporta singur furtul. La 

cerere, puteți accesa, prin intermediul 
aplicației, și informațiile salvate despre 
rute, specificând o anumită zonă de 
condus (funcția geofence). De asemenea la 
îndemână aveți diverse funcții de control, 
de exemplu, pentru o vizită în service.

Tot ce aveți nevoie pentru a vă asigura că 
mașina dvs. Porsche rămâne acolo unde 
trebuie. Cât mai aproape de dvs. Partenerul 
dvs. Porsche Classic sau Centrul Porsche 
București vor fi bucuroși să vă sfătuiască 
cu privire la modernizarea mașinii dvs. 
clasice.  

Lumea Porsche Porsche Classic 

Asigurați-vă că nimeni nu ratează petrecerea: 
sistemul de urmărire a vehiculelor Porsche Classic.
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Împărtășind visuri.
Noul Cayenne E-Hybrid. 

Centrul Porsche București 
Bd. Pipera 1/X, Voluntari,  
Județul Ilfov
Tel.: 021.9911 
E-mail: porsche@porsche.ro 
www.porsche-bucuresti.ro

Cayenne E-Hybrid: consumul de combustibil în l/100 km: mixt 3,4–3,2;  

Emisii CO
2
: mixte 78–72 g/km; consum de energie electrică: mixt 20,9–20,6 kWh/100 km.



© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2018

Modelele prezentate în această publicație sunt omologate pentru utilizarea pe străzile din Germania. Anumite dotări sunt disponibile numai opțional și contra cost.  

Disponibilitatea modelelor și a opționalelor poate fi diferită de la o piață la alta, în funcție de restricțiile și reglementările locale. Pentru informații cu privire la echipările  

standard și cele opționale, vă rugăm să contactați Centrul Porsche București. Toate informațiile cu privire la construcție, caracteristici, design, performanță, dimensiuni, 

greutate, consum de combustibil 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 în această publicație au fost înregistrate folosind procedurile de măsurare indicate de Directiva [EC] 715/2007 în varianta sa actuală. Datele 

respective nu au fost înregistrate pe vehicule individuale și nu constituie parte a ofertei. Informațiile sunt furnizate strict în scopul realizării unor comparații între 

modelele respective. Consumul de combustibil a fost înregistrat pe vehicule cu specificații standard. Consumul de combustibil și emisiile de CO
2
 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 de combustibil și performanțele automobilului. Toate motoarele produse în prezent de Porsche sunt compatibile cu un combustibil cu conținut de etanol de 

până la 10%. Pentru mai multe informații cu privire la anumite modele, vă rugăm să contactați Centrul Porsche București.

Mai multe informații despre datele oficiale privind consumul și emisiile de CO
2
 ale noilor mașini pentru pasageri sunt disponibile la Centrul Porsche București.

www.porsche.com Ediția: 08/2018 




