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Pentru detalii privind consumul de carburant și emisiile CO2  
consultaţi paginile aferente din acestă brouşură.

Dragi prieteni ai mărcii Porsche,

Ne-am întrebat același lucru în fiecare zi, timp de 70 
de ani: cum ar trebui să fie mașina sport perfectă? 
Mai rapidă sau mai frumoasă? Mai eficientă sau mai 
exclusivistă? Mai inovatoare sau mai practică? Mai 
puternică sau fidelă tradiției? Mai digitalizată sau mai 
emoțională? De fapt, răspunsul la această întrebare 
e foarte simplu - și a rămas neschimbat de 70 de ani: 
mașina sport perfectă ar trebui să fie diferită de cum 
se așteaptă toată lumea să fie.

Această filosofie este demonstrată nu doar de noul 
Macan, care îmbină, în mod inextricabil, performanțele 
dinamice, designul sport și caracterul practic, ci și 
de noul Taycan. Primul Porsche complet electric 
este deschizătorul de drumuri al gamei Porsche 
E-Performance. Faptul că Porsche are o tradiție 
îndelungată în a construi mașini altfel poate fi 
confirmat printr-o privire retrospectivă a celor peste 
cei 70 de ani de inginerie auto sport.

Sperăm că vă veți bucura să citiți despre  
acest subiect, dar și despre alte lucruri  
interesante din lumea Porsche.  
Vă dorim lectură plăcută!

Echipa Porsche

Poate nu e începutul,  
dar cu siguranță e startul a  
ceva nou.
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70 de ani de Porsche.  





Magnus Walker

Patrick Dempsey

Când Ferry Porsche a ținut în mână documentul de înmatriculare pentru 
356/1, acum 70 de ani, a fost un vis devenit realitate. De atunci, la Porsche 
totul s-a învârtit în jurul atracției fascinante pentru mașinile sport. Pentru 
a marca aniversarea a 70 de ani, ne-am gândit că este timpul pentru o 
sărbătoare: sub sloganul Sportscar Together Day, au avut loc evenimente la 
centrele Porsche din întreaga lume. Printre momentele cele mai importante 
s-a numărat și cel din locația festivalului Cannstatter Wasen din Stuttgart.

60.000 de metri pătrați, 40.000 de vizitatori, peste 3.000 de modele din 
șapte decenii de istorie Porsche - acestea au fost cifrele din data de  
10 iunie 2018, din Stuttgart. Dar toate acestea au reprezentat doar începutul 
experienței Sportscar Together Day. Vizitatorii au călătorit în timp, intrând în 
lumea Porsche, bucurându-se de contururile și culorile minunate ale mașinilor 
sport care au venit aici din întreaga Europă și, nu în ultimul rând, sărbătorind 
tot ce are legătură cu marca Porsche.

Pe scena mare, amplasată în aer liber, ambasadorilor celebri Porsche, precum 
Magnus Walker și Patrick Dempsey, li s-au alăturat învingători veritabili de la 
Le Mans, ca de exemplu Marc Lieb. Alți oaspeți de seamă au fost Directorul 
diviziei Motorsport, Dr. Frank-Steffen Walliser, fostul inginer de curse Norbert 
Singer, designerul Anthony Hatter și pilotul de fabrică Dirk Werner, care au 
participat la sărbătoarea marcii Porsche alături de ceilalți vizitatori.

70 de ani de Porsche

Șapte decenii de pasiune pentru mașini sport –  
o experiență de neuitat

Priviți și delectați-vă:  
vizionați videoclipul Sportscar Together 
Day pe canalul nostru YouTube sau scanați 
codul QR pentru a vedea filmul.
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#SportscarTogetherPorsche Germany

Porsche Germany Porsche GermanyPorsche Germany

Porsche Germany
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Porsche Slovenia @carloandreattaluanapasini

Porsche France @andreavltt @bastosboi

Porsche Estonia
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@danny.chik @9h11.fr_porsche
#SportscarTogether

Porsche India @chezito @theburbbble
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 Alegeți senzaționalul. 
Noul Macan.  

Nu facem compromisuri niciodată. Întotdeauna luăm propriile noastre decizii. Mai multă aventură. 
Mai multă viață. Mai multe emoții. Și chiar mai multă accelerare. Cine ne însoțește? O mașină sport 
care încorporează toate acestea. Și a cărei scenă este șoseaua.





Modele Porsche Noul Macan

Nu ne urmăm instinctele, pur și simplu. 
Le depășim.

Am dovedit că nu ni se va spune ce să facem. Nu urmăm  
tendințele. Ci preferăm să ne scriem propriile povești de aventură. 
Cum ar fi cea despre un SUV compact care combină, în mod 
inextricabil, sportivitatea, designul și spiritul practic de zi cu zi: 
noul Macan.

Acest lucru este evident și la modelele noastre, bineînțeles. Noua 
bandă luminoasă dintre stopuri, disponibilă în echiparea standard, 
conferă un aspect încrezător noului Macan. De asemenea în 
standard, farurile cu LED-uri, cu lumini de zi în patru puncte și 
lămpi de frână în patru puncte sunt detalii importante de design, 
precum și caracteristici clare ale ADN-ului Porsche. Această 
atracție vizuală se extinde, în mod similar, și la interior: în modelele 
Macan, unitatea Porsche Communication Management (PCM) 
are un ecran tactil mare, de 10,9 inch, oferind acces la serviciile 
Porsche Connect - în full HD.
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Modele Porsche Noul Macan

Ce formează caracterul adevărat? 
Vântul din față.

Cu aspectul său dinamic, Macan este inconfundabil o mașină 
sport. Spatele său reproiectat arată extrem de puternic. Ca o linie 
îndrăzneață sub propria sa semnătură, noua bandă luminoasă 
din spate accentuează logo-ul Porsche, fiind îmbunătățită atât 
funcțional, cât și vizual, prin noile stopuri în patru puncte.

Umerii largi de deasupra roților din spate amintesc de  
modelul 911. Și reprezintă o altă dovadă a naturii sportive a  
noului Macan.

Un contur caracteristic de mașină sport, cu o înaltă calitate 
aerodinamică. Designerii noștri numesc asta „Porsche flyline”. 
Aranjamentul tridimensional al comenzilor conferă interiorului  
caracter de cockpit. Distanța dintre volanul multifuncțional, 
disponibil în standard, selectorul de viteze PDK (Porsche  
Doppelkupplung) și funcțiile principale ale vehiculului este  
extrem de scurtă - datorită consolei centrală ascendente,  
caracteristică mașinilor sport.

15



Modele Porsche Noul Macan

O sete de aventură autentică nu poate 
fi stinsă. Ci doar încurajată.

Nu mai este vorba doar despre mobilitate. Nu conducem pur și 
simplu pentru a ajunge din punctul A în punctul B. Pe parcurs, sunt 
multe de descoperit. Și de experimentat. În fiecare secundă, vrem 
să simțim că viața noastră este dinamică. Pe șosea. Și în mașina 
noastră sport.

Ne concentrăm întotdeauna pe performanța absolută. Așa cum ne 
așteptăm și de la o mașină sport adevărată.

Dar un Porsche oferă mai mult decât putere. De exemplu, acesta 
include sistemul activ Porsche Traction Management (PTM): 
tracțiune, siguranță, direcție și manevrabilitate excepționale -  
dovezi clare ale ingineriei tradiționale Porsche.

Dar cum rămâne cu confortul? Și acesta este din plin, desigur, cu 
toate caracteristicile sport și de control. Suspensia pneumatică 
opțională garantează o înălțime constantă - pe orice teren. Porsche 
Active Suspension Management (PASM) reglează activ și continuu 
forța de amortizare. Individual, pentru fiecare roată. Rezultatul? 
Confort și sportivitate sporite - pe toate locurile.
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Sufletul, electrificat. 
Noul Taycan. 
Viitorul mobilității este cu un pas mai aproape: producția de serie a primului Porsche complet electric va demara în curând.  
Automobilul a primit numele său oficial: studiul de concept „Mission E” va fi cunoscut sub numele de Taycan.





Modele Porsche Noul Taycan

Mission E va deveni Taycan. 
Pe lângă 911, au existat până acum cinci mașini sport cu denumiri 
inspirate de anumite cuvinte în gama de modele Porsche: Boxster, 
Cayenne, Cayman, Macan și Panamera. În general, acestea au o 
legătură specifică cu modelul corespunzător și caracteristicile sale: 
Boxster descrie combinația dintre motorul boxer și designul roadster; 
Cayenne denotă un caracter fierbinte, la fel ca ardeiul iute. Caymanul 
este incisiv și agil – la fel ca ca reptilele al căror nume îl poartă. Un 
Panamera oferă mai mult decât un Gran Turismo standard.   

Acest lucru i-a permis să câștige cursa de lungă distanță Carrera 
Panamericana, cu care împărtășește numele. Macan este derivat 
din cuvântul indonezian pentru tigru, cu conotații de suplețe, 
putere, fascinație și dinamică.

Acum, Taycan. Numele său poate fi tradus prin „un cal tânăr, plin de 
viață”, referindu-se la imaginea din mijlocul emblemei Porsche, care 
ilustrează, din 1952, un căluț cabrat. 
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„Noua noastră mașină sport electrică este puternică și de  
încredere; este un vehicul care poate acoperi fără probleme 
distanțe lungi și care reprezintă libertatea”, explică Oliver Blume, 
Președintele Consiliului Executiv al Porsche AG. Numele oriental 
semnifică, de asemenea, lansarea primei mașini sport electrice cu 
sufletul unui Porsche.

* În conformitate cu NEDC.

> 440 kW (600 CP)
Puterea sistemului

până la 100 km în 4 min.
Timp de încărcare

> 500 km 
Autonomie*

800 volts
Tensiunea sistemului
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Fascinația Porsche Christophorus

Conceperea culorii. 

Dacă le întrebați pe Barbara Sika și Daniela Milošević, de ce noul 911 
GT3 RS este verde, primul răspuns va fi un zâmbet plin de înțelesuri.
Ele dezvoltă culori de vopsea pentru noile modele și derivate Porsche. 
„Modelul 911 GT3 RS împinge limitele a ceea ce este posibil din punct 
de vedere tehnic, deci are nevoie și de o culoare de ultimă oră”, explică 
Sika. „Potrivim culoarea cu caracterul mașinii”, spune Milošević, 
adăugând: „culoarea ar trebui să fie ca o piesă vestimentară superbă, 
care subliniază perfect calitățile mașinii”. „Lizard Green” este o culoare 
extrovertită, ce exprimă sportivitate și agilitate. „Așa că este o alegere 
excelentă pentru noul 911 GT3 RS, care nu este deloc o mașină pe 
care veți dori să o ascundeți când o conduceți”, observă Sika.

Lizard Green nu este o simplă culoare, ci o culoare de comunicare. 
„Prin asta înțelegem nuanța exactă care va fi folosită pentru un anumit 
model în toate acțiunile de marketing”, explică Sina Brunner, care 
coordonează designul cu vânzările. „Această nuanță va fi prezentă în 
toate comunicările despre produs, începând cu premiera mondială și 
campaniile de publicitate inițiale. Lizard Green 911 GT3 RS are rolul de 
a vă atrage atenția și de a vă atrage în showroom.”

Pentru ca acest proces să aibă succes, designerii de culoare trebuie 
să ia mereu pulsul tendințelor actuale. Prin urmare, experții în culoare 
analizează mai întâi toate culorile de comunicare anterioare utilizate 
pentru o anumită mașină, de la prima până la cea mai recentă 
versiune. „Dacă ne dorim să dăm fiecărui derivat o culoare unică, noua 
nuanță nu poate fi prea apropiată de cea a modelului precedent”, 
explică Milošević.

De Rafael Krötz.  
Fotografii de Rafael Krötz şi Markus Bolsinger. 
Preluat din revista Porsche Christophorus, ediția 386, și din revista 
Porsche 9:11. 

Conținutul din Christophorus poate fi accesat la 
www.christophorus.porsche.com  
sau în aplicația Christophorus pentru  
smartphone-ul și tableta dvs.

Lucru în echipă: Daniela Milošević și Barbara Sika 
examinează o mostră de vopsea pentru 911 GT3 RS.

911 GT3 RS: consumul de combustibil în l/100 km: urban 19,2 · extra urban 9,0 · mixt 12,8; 
Emisii de CO2 (mixte) 291 g/km22





Bahama Yellow 

911 Carrera S, 1967

Viper Green 

911 Carrera 2.4 E, 1972

Miami Blue 

911 Carrera, 2016

Star Ruby 

911 Carrera RS, 1992



Fascinația Porsche Christophorus

În continuare, designerii de culoare vin cu primele idei și le 
discută cu colega lor de la vânzări, Sina Brunner. Ce culori reflectă 
bine caracterul mașinii și care dintre ele mai puțin? Ultimul pas 
presupune ca designerii să anticipeze culorile care vor fi populare 
atunci când noul model va intra pe piață, câțiva ani mai târziu. 
Cum și de ce o anumită culoare devine la modă nu poate fi explicat 
exhaustiv. Dar un lucru este clar: anumite cicluri continuă să se 
repete. Industria modei, de obicei, stabilește tonul. Decoratorii 
de interioare urmează unele dintre aceste tendințe, urmați fiind 
de industria mobilei. „Dacă urmăriți istoria anumitor culori pe 
parcursul câtorva decenii, puteți observa că tendințele reapar cu 
o regularitate surprinzătoare”, punctează Sika. Un exemplu bun ar 
fi albul, care a fost o culoare foarte populară pentru autoturisme 
în anii 1970, dar apoi a devenit aproape tabu în anii 2000, înainte 
de a se bucura de o revenire în 2010. Astăzi, albul este în vogă în 
special pentru mașinile electrice - iar atunci când este utilizată ca 
o culoare de comunicare, este menită să transmită valori precum 
puritate și o abordare ecologică.

Cu un nume precum Yellow Signal sau Star Ruby, culoarea intră 
pentru totdeauna într-o asociere cu modelul pentru care a fost 
creată. Rolul său este, în primul rând, limitat la marketing și 
comunicare, dar nu întotdeauna. Modelul precedent modelului 
911 GT3 RS a fost prezentat în Lava Orange, care a fost extrem de 
popular în China și a devenit una dintre cele trei culori preferate 
pentru mașinile Porsche de pe acea piață. Acest lucru arată că, 
în condiții propice, o culoare de comunicare poate deveni un 
bestseller. Nu este neapărat necesar să fie așa, dar este foarte bine 
dacă se întâmplă.

1 Ieșind în evidență în Maritime Blue: 944 S2. 
2 Un 911 poate să poarte orice.

1

2
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„Roserbrothers”: Florian și Simon Roser (de la stânga la dreapta). 911 Carrera 4 GTS Cabriolet: consumul de combustibil în l/100 km: 
urban 13,3-11,2 · extra urban 7,6-7,3  
mixt 9,7-8,7; Emisii de CO2 (mixte) 220-196 g/km



Fascinația Porsche Știri

O călătorie în trecut. 

Pentru Florian și Simon Roser, dunele 
din Bjerregaard reprezintă una dintre 
amintirile lor din copilărie. Pe drumul din 
Danemarca, „Roserbrothers” au încercat 
să redescoperă urme ale trecutului lor, cu 
excepția faptului că mașina lor de familie a 
fost acum schimbată pentru un 911 GTS. 

Fiecare persoană are un loc pe care îl  
asociază cu amintirile din vacanțele 
copilăriei. Pentru noi, acel loc este coasta 
daneză de vest - în special Bjerregaard. 
Acum, la 15 ani de la ultima noastră vizită, 
a venit timpul să ne întoarcem în trecut.

Vremurile s-au schimbat.
Pe atunci, întreaga familie se înghesuia 
într-un VW T3. Noi, copiii, în spate, 
părinții noștri în față. Și între noi, un 
teanc de jucării, pentru o pauză relaxantă 
printre dunele daneze. Astăzi, suntem 
doar noi doi într-un 911 GTS Cabriolet. 
Există suficient spațiu doar pentru 
gențile noastre mici, dar, în schimb, ne 

bucurăm de noi niveluri de confort,  
sportivitate maximă și, cel mai 
important, de condusul unei mașini 
decapotate. 

Sosirea noastră la Ringkøbing Fjord se 
simte oarecum bizar. Nu am mai fost aici de 
15 ani, dar recunoaștem locurile imediat. 
Atunci când drumul părăsește Nymindegab 
și dezvăluie priveliștile fiordului, ni se pare 
că nu am plecat niciodată. Chiar și astăzi, 
aceeași barcă încă se clatină ușor prin 
stuf - culoarea ei se potrivește chiar cu 
mașina noastră Porsche. Și totuși, următorul 
moment de redescoperire ne arată că 
multe s-au schimbat aici în timpul în care 
am devenit adulți. Ulla, care conducea un 
mic magazin, nu mai este acolo. Acesta a 
fost înlocuit de un magazin dintr-un mare 
lanț comercial. Și totuși, sosind aici și luând 
cheile de la mica noastră cabană dintre 
dune, ne cuprind aceleași sentimente de 
bucurie ca și înainte.

Cu ochii larg deschiși după 911.
Drumul spre casa cu nr. 309 este scurt 
și accidentat. Mașina noastră Porsche în 
finisaj Miami Blue atrage atenția tuturor - 
tineri sau bătrâni, bărbați sau femei. Brusc 
realizăm că această stațiune de vacanță 
cel mai probabil nu a văzut niciodată un 
911 Carrera 4 GTS. Dacă o mașină de genul 
acesta ar fi gonit pe lângă mașina noastră 
de familie în trecut, și noi am fi avut 
aceeași reacție.

În continuare, se întâmplă ceva foarte 
special: uitându-mă admirativ pe fereastră, 
privirea mea cade pe doi băieți. Unul puțin 
mai mare decât celălalt, ambii stând în  
picioare în fața mașinii sport din  
Zuffenhausen. Și mă gândesc, deodată: 
băieții aceștia ar putea fi „Roserbrothers” 
de acum 20 de ani, ar fi putut fi noi. Două 
lucruri rămân mereu aceleași - dragostea 
noastră pentru acest loc extraordinar și 
pentru mașinile care sunt mult mai mult 
decât un simplu mijloc de transport.
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Fascinația Porsche Știri

Căutarea următorului déjà vu.
Nu am intenționat ca vizita noastră în 
stațiunea de vacanță a copilăriei noastre 
să devină o căutare a momentelor 
déjà-vu, dar un Gran Turismo Sport te 
face să-ți dorești să explorezi din ce în ce 
mai mult. În ciuda unei limite de viteză de 
90 km/h, drumurile virajate dau un aer 
palpitant oricărei călătorii - chiar dacă 
vremea daneză ne permite rareori să 
decapotăm mașina.

Numeroși bicicliști, sfidând vremea în 
îmbrăcămintea lor funcțională, recunosc 
sunetul unic al lui 911 cu un semn apre-
ciativ din cap; familistul pe care-l întâlnim 
la intrarea în brutărie se luminează brusc 

la față când vede cheia Porsche din mâna 
mea. La această brutărie găsim aceleași 
rulouri cu scorțișoară care ne îndulceau 
după-amiezele copilăriei în spatele 
dunelor.

Privind înapoi cu un zâmbet și o lacrimă.
Lăsăm Bjerregaard în urmă, cu un amestec 
de sentimente. Suntem siguri că, pentru 
noi, acest loc va rămâne magic pentru 
totdeauna. În același timp, știm că vom 
reveni cât mai curând posibil când vom 
avea propriii copii. Va fi cu siguranță spațiu 
pentru destule jucării într-un Cayenne sau 
Panamera Sport Turismo. Până atunci, 
însă, vom continua să ne urmăm visurile în 
mașini sport pur-sânge.

„Roserbrothers”
Obișnuiau să se joace, în secret, cu 
aparatul foto al tatălui lor; pasiunea de 
atunci s-a transformat într-o profesie. 
Sub numele de „Roserbrothers”, 
Florian și Simon Roser operează o mică 
companie de producție din Stuttgart, 
specializată pe fotografii și film. 
Indiferent dacă lucrează cu mașini 
sport sau cu femei frumoase – ei spun 
mai ales poveștile de care sunt ei  
înșiși interesați. Povești dinamice, 
pline de culoare și mereu apropiate de 
viața reală.

911 Carrera 4 GTS Cabriolet: consumul de combustibil în l/100 km: urban 13,3-11,2 · extra urban 7,6-7,3 · mixt 9,7-8,7;  
Emisii de CO2 (mixte) 220-196 g/km

Acest articol și alte articole pot fi găsite 
online la: newsroom.porsche.com/en
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Lumea Porsche Porsche Motorsport

Atracția Porsche 919 Hybrid - în 919 Tribute Tour. 
Cea mai nouă legendă Porsche își ia rămas bun.

New York, Shanghai, Bangkok, Paris - pensionare, în niciun caz!

După patru ani incredibil de emoționali și extraordinar de reușiți, 
deținătorul a șase titluri de campion mondial și triplul câștigător la 
Le Mans le spune rămas bun fanilor săi.

După plecarea Porsche motorsport din clasa LMP1, 919 Hybrid 
are încă un program de călătorie plin, un mix de vizite de orașe 
interesante și evenimente extraordinare, cu opriri în diferite locuri 
legendare din istoria motorsportului.

Modelul 919 Hybrid nu face o impresie de neuitat doar pe pistă.  
Garantat, acesta va reuși să capteze atenția pe străzile din  
New York și Shanghai și este probabil să strălucească, pentru câteva 
momente, chiar mai tare decât unele monumente faimoase.

În plus față de călătoriile prin marile orașele ale lumii, legenda se 
metamorfozează ca versiune Evo. Fără limite. Fără reguli LMP1. 
Obiectivul: de a doborî recorduri pe circuit, de a stârni entuziasm, de 
a spune mulțumesc – și adio.
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În aprilie, 919 Hybrid Evo a putut, în cele din urmă, să arate 
ce poate la Spa-Francorchamps. Neel Jani, pilotul de fabrică 
Porsche a reușit chiar să bată recordul de Formula 1 al lui  
Lewis Hamilton, cu 0,783 secunde.

Apoi, în iunie, 919 Hybrid Evo a realizat imposibilul: ne-am aliniat 
pentru a doborî un record istoric legendar. Recordul lui Stefan 
Bellof pe Nordschleife, cu un timp de 6 minute și 11,13 secunde, 
a rămas în picioare timp de 35 de ani și 31 de zile. Considerat un 
talent excepțional, Bellof a stabilit acest record la 28 mai 1983, 
într-un Rothmans Porsche 956 C, de 620 CP, în timpul antre-
namentelor pentru cursa de 1.000 de kilometri. Mai mult decât 
oricare alt traseu, Nürburgring și legendarul său Nordschleife 
oferă cele mai dificile provocări atât pentru mașină, cât și  
pentru șofer.

Misiunea: o încercare de depășire a recordului pe circuitul de 20 km 
Nordschleife. La volan: Timo Bernhard. Rezultatul: 5 minute și 19,55 
secunde. Asta înseamnă o viteză medie de 233,8 km/h pe ceea 
ce este, probabil, cel mai dificil circuit de curse din lume. „Pentru 
mine, Stefan Bellof este și va fi întotdeauna un gigant al curselor”, a 
subliniat Bernhard. „Respectul meu pentru realizările sale, obținute 
cu tehnologia de atunci, este acum și mai mare.”

În orice caz, 919 Tribute Tour este departe de a se sfârși.  
Următoarele opriri sunt planificate în Europa și peste ocean.

„The Final Drive”, ultimul eveniment din turneu, va duce 919 Hybrid 
de la locul său de naștere - Weissach - la destinația finală, Muzeul 
Porsche.

Toate informațiile despre 919 Tribute Tour:  
www.919tribute.com/en
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Lumea Porsche Drumuri de aur în Belarus

Spre est.

Deși Republica Belarus și-a declarat 
independența în 1991, istoria acestei țări, 
situate la „răscrucea Europei”, a început cu 
multe secole în urmă. Unicitatea  
Belarusului, bazată pe tradițiile sale  
multi-naționale și multi-confesionale, 
rămâne încă să fie descoperită de călătorii 
din țară și străinătate. Cel mai bun loc 
pentru a experimenta aroma națională a 
Belarusului este la țară.

Începem călătoria noastră de două zile 
la Centrul Porsche din Minsk, unde ne 
așteaptă noul Porsche Cayenne.  
Considerat cel mai sportiv SUV din clasa 
sa, noua generație a acestui model setează 
ritmul pentru dinamică și confort. Prima 
etapă a călătoriei noastre pe autostrada 
M1 demonstrează virtuțile mașinii. Aceasta 
parcurge cei 100 de kilometri spre micul 
oraș Mir, cu toată ușurința unui adevărat 
Gran Turismo, datorită motorului turbo de 
440 CP și suspensiei pneumatice cu trei 
camere.

Construit în secolul al XVI-lea, complexul 
Castelului Mir este un sit al Patrimoniului 
Mondial UNESCO și un reper binecunoscut 
din Belarus. După reconstrucția sa recentă, 
Castelul Mir a devenit o destinație turistică 
foarte populară și un loc de întâlnire pentru 
evenimente muzicale și festivaluri istorice. 

Nu ratați faimosul bal Mir, care vă va 
introduce în atmosfera secolului al XIX-lea.

Continuăm traseul de-a lungul P11 și 
ajungem, curând, la Navahrudak. Unul 
dintre cele mai vechi orașe din Belarus, 
acesta este prima capitală a Marelui Ducat 
al Lituaniei și locul de încoronare a lui 
Mindaugas ca Rege al Lituaniei, în 1253. 
După renumitul poet Adam Mickiewicz, 
care s-a născut în Navahrudak, mormân-
tul lui Mindaugas este, de asemenea, 
situat aici, sub Mindaugas Hill. Astăzi, 
fosta splendoare a orașului vechi poate fi 
recunoscută în cele două turnuri rămase 
ale castelului Navahrudak, de pe Dealul 
Castelului. În partea de jos a dealului se 
află Biserica Romano-Catolică a  
Transfigurării, în care a fost organizată 
ceremonia de nuntă a lui Władysław II 
Jagiełło, regele Poloniei, și a prințesei 
Sophia de Halshany, care a fondat dinastia 
regală Jagielloniană.

Datorită noului șasiu cu stabilizatori activi 
și direcție integrată pe 4 roți, noul Cayenne 
se bucură de drumurile virajate din mediul 
rural din Belarus, la fel de mult ca și 
pasagerii săi. Mai ales cei de pe scaunele 
din față, care sunt echipate cu funcții de 
ventilație și masaj. 

Cayenne: consumul de combustibil (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 33



Cayenne: consumul de combustibil (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

În loc să urmăm drumul direct spre Hrodna, 
de-a lungul autostrăzii M6, preferăm să 
alegem drumurile secundare, către micul 
sat Muravanka. Construită în secolul al 
XVI-lea, Biserica Nașterea Fecioarei Maria 
a fost una dintre primele biserici fortificate 
din Marele Ducat al Lituaniei. Patru coloane 
de colț, cu ambrazuri înguste și ziduri 
groase, reflectă încă frica de atacurile 
invadatorilor străini. Dacă doriți să vedeți 
cel mai lung pod pietonal suspendat din 
Belarus (193 m), nu trebuie decât să vizitați 
micul oraș Masty, amplasat pe râul Nieman, 
cu malurile sale pitorești.

Seara, ajungem la Hrodna - unul dintre 
cele mai vechi orașe din Belarus, aproape 
de granițele cu Polonia și Lituania. Prima 
referire la Hrodna datează din anul 1005, 
dar anul oficial de întemeiere este de 1128. 
Așadar, anul acesta, orașul își sărbătorește 
aniversarea a 890 de ani. După punerea 
în aplicare a intrării fără viză (în funcție 
de restricții, vă rugăm să contactați 
autoritățile înainte de a călători), regiunea 
Hrodna atrage acum tot mai mulți turiști 
din țările vecine. 

Hrodna este o adevărată mașină a timpului. 
E de ajuns o plimbare și veți fi transportați 
din epoca sovietică în cele mai vechi tim-
puri. Orașul a avut norocul să își păstreze 
majoritatea monumentelor istorice, în 
ciuda războaielor și dezastrelor. Centrul 
este un muzeu în aer liber. Într-o singură 
zi, puteți vedea monumente medievale 
(Vechiul Castel (sec. al XI-lea), construit de 
Marele Duce Vytautas și Biserica Kalozha 
(sec. al XII-lea)), apoi puteți admira con-
strucții aparținând stilurilor gotic, renas-
centist și baroc, și exemple de arhitectură 

contemporană rusă și constructivism. Nu 
trebuie să pierdeți ocazia de a petrece o 
seară plimbându-vă pe strada sovietelor 
- pornind de la spectaculoasa Catedrală a 
Sfântului Francisc Xavier.

În dimineața următoare, ne îndreptăm spre 
nord, pentru a vedea una dintre minunile 
tehnologice locale - Canalul Augustów. 
Construit în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea pentru a conecta râul Vistula din 
Polonia și râul Nieman din Belarus, ca parte 
a unei căi comerciale de la Marea Baltică 
până la Marea Neagră, și-a pierdut rapid 
importanța datorită evoluției politice și a 
dezvoltării căilor ferate din regiune. Astăzi, 
Canalul Augustów este folosit în principal 
pentru petrecerea timpului liber - turiștii 
sunt atrași de peisajele frumoase și de 
numeroasele ecluze (cea mai cunoscută 
este ecluza Dambrowka). Există mai multe 
trasee pentru drumeții și excursii cu barca 
- precum și un punct de control inter-
național la frontieră la Lesnaya-Rudowka, 
care permite chiar și vizitatorilor străini să 
vină în Belarus, pe apă.

Apoi trebuie să ne întoarcem la Minsk - 
oprindu-ne în câteva locuri interesante, 
care merită vizitate de-a lungul drumului. 
Traseul P44 duce spre satul Ruzhany, pe 
fundalul incredibil al Palatului lui Sapieha. 
Reședința familiei nobile Sapieha a fost 
finalizată în 1602 și reconstruită în anii 
1770, în stil neoclasic. În afară de palat, 
există un teatru, o oranjerie și o serie de 
alte clădiri, într-un parc amenajat în stil 
englezesc. Din păcate, palatul a fost grav 
avariat de flăcări și a căzut treptat în ruină 
în timpul primei și celei de-a doua confla-
grații mondiale. Porțile ornamentate ale 

palatului au fost recent restaurate. În spa-
tele acestora, zidurile antice din cărămidă 
roșie formează un contrast izbitor cu iarba 
verde și cerul albastru.

Doar 20 de minute mai târziu, excelentul 
nostru partener de călătorie - Porsche 
Cayenne - ne aduce la o altă frumusețe 
restaurată. Castelul Kosava a fost odată 
reședință a familiei Puslowski, cunoscută 
și pentru conacul unde s-a născut Tadeusz 
Kościuszko. Un erou național în Polonia, 
Lituania, Belarus și Statele Unite, acesta 
este cunoscut mai ales pentru conducerea 
Revoltei Kościuszko din 1794 împotriva  
Imperiului Rus și a Regatului Prusiei. În timp 
ce Castelul Kosava este încă în recon-
strucție, o statuie a lui Kościuszko, recent 
construită, salută turiştii în fața muzeului.

Înainte de finalul traseului, de-a lungul 
autostrăzii M1 spre Minsk, vă recomandăm 
să vă bucurați de o cină tradițională la 
restaurantul Galaxy Café, la intersecția 
Ivatsevichy. Cafeneaua oferă mâncăruri 
simple, dar gustoase, gătite din produse 
agricole cultivate local, inclusiv unele 
variații foarte interesante ale celebrului 
preparat din cartofi rași, numit „draniki”.

Deși Belarus este încă prezentat în 
mass-media internațională ca fiind o țară 
„închisă”, tânăra republică devine din ce 
în ce mai deschisă vizitatorilor străini, 
datorită intrării fără viză prin Aeroportul 
Internațional Minsk și regiunea Hrodna. 
Veniți și descoperiți amestecul unic al  
diferitelor epoci istorice: de la Marele 
Ducat al Lituaniei și federația Polono- 
Lituaniană la URSS și 25 de ani de  
independență națională. Mergeți spre Est!
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În căutarea driftului perfect, a momentelor 
care îți accelerează pulsul și pur și simplu 
îți taie respirația.

Datele și prețurile pentru Porsche Ice 
Experience 2019 sunt disponibile  
online de la sfârșitul lunii iulie.

Sunteți gata să părăsiți rutina zilnică și 
să găsiți traseul ideal în nordul Finlandei? 
Îmbrăcați-vă călduros și răspundeți 
provocării naturii reci și dure în adevăratul 
stil Porsche: cu drifturi pe zăpadă și pe 
gheață. Cu programul de iarnă Porsche Ice 
Experience - cel mai frumos, mai distractiv 
și mai sigur mod de a experimenta  
condusul pe gheață. Cu o doză  
suplimentară de adrenalină.

Provocarea: pilotarea unui Porsche la 
limită. Efectuarea de manevre pe zăpadă și 
gheață, menținând în același timp controlul 
asupra vehiculului. Folosind ajutoarele 
electronice, veți parcurge slalomuri și 

opt-uri, apoi ture complete de circuit fără 
asistență electronică.

În plus, pe lângă plăcerea sporită la 
volan, accentul se pune pe îmbunătățirea 
abilităților de condus în condiții extreme.

Nu ratați această experiență! Rezervați 
acum unul dintre locurile mult râvnite!

Dacă aveți întrebări legate de Porsche 
Ice Experience sau sunteți interesat de 
efectuarea unei rezervări, vă rugăm să ne 
contactați la: 
 
Tel.: +49 711 911-28900 
E-mail: ice@porscheexperience.de 
Internet: www.porsche.com/iceexperience 

Lumea Porsche Porsche Experience

Adrenalină pură pe zăpadă și gheață. 
Programul nostru de iarnă pentru 2019.

Pentru mulți, iarna este o perioadă de calm și contemplare. 
Cu toate acestea, la Porsche Ice Exeprience, noi vedem lucrurile puțin diferit - foarte diferit, de fapt.36





Lumea Porsche Porsche Experience

Dorul de ducă întâlnește performanțele mașinilor sport: 
informații principale Porsche Travel Experience 2019.

Porsche Travel Experience 
Tuscany

Porsche Travel Experience Alpine Performance începe cu priveliști 
spectaculoase dintr-un zbor cu elicopterul peste Dolomiți. Apoi, 
sunteți invitat să puneți la încercare performanța mașinii dvs. 
Porsche și abilitățile dvs. de condus, pe rute provocatoare de-a 
lungul mai multor trecători renumite.

Alternativ, puteți merge pe urmele istoriei Porsche - cu Porsche 
Travel Experience Stuttgart/Leipzig. Descoperiți atracția 
fascinantă a mașinii sport sub toate fațetele sale, de la o vizită la 
Muzeul Porsche până la o cursă ghidată pe circuitul certificat FIA 
de la Porsche Leipzig.

Porsche Travel Experience 
Alpine Performance

Șosele de coastă virajate, cu ace de păr și curbe succedându-se 
la nesfârșit, văi adânci și trecători montane uluitoare. Și în 2019, 
turneele Porsche Travel Experience promit momente de neuitat 
în spatele volanului. Cu un program exclusivist de activități în 
Germania, Europa și în întreaga lume și un singur scop: eliminarea 
„cotidianului” din viața cotidiană.

Toscana este bine cunoscută pentru aerul său sudic și farmecul 
italian inimitabil. Porsche Travel Experience Tuscany oferă 
condițiile ideale pentru o vacanță captivantă și un traseu de 
neuitat într-un Porsche. 
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Porsche Travel Experience 
Stuttgart/Leipzig

Punctul culminant în 2019: Porsche Travel Experience Iceland. 
Cascade răsunătoare, ghețari uriași, câmpuri nesfârșite de lavă și 
lacuri vulcanice învăluite în legendă. Este dificil să rezumi Islanda 
în doar câteva cuvinte. Impresiile sunt prea diverse, contrastele 
sunt prea puternice. Alăturați-vă nouă pentru a explora o insulă 
care oferă o mulțime de surprize, mari și mici - pe apă, din aer sau 
pe uscat, într-un Porsche 911.

Și avem mult mai multe propuneri. O prezentare a tuturor datelor 
pentru 2019 va fi disponibilă pe site-ul nostru începând din 
septembrie. 

Dacă aveți întrebări cu privire la Porsche Travel Experience sau 
sunteți interesat 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

Porsche Travel Experience 
Iceland 39



Lumea Porsche Porsche Experience

Și acum... la limită. 
Pe noile piste de curse Porsche Track Experience.

Emoțiile și extazul nu sunt ceva ce vă putem învăța. Dar  
abilitățile necesare pentru a deveni pilotul perfect, da.  
Asumați-vă propria provocare – palpitantă, ambițioasă, cu 
plăcere pură de a conduce.

Porsche Track Experience vă sprijină pe măsură ce vă dezvoltați 
abilitățile de conducere, de la începători până la profesioniști.  
Nivel după nivel. Într-o varietate de locații și piste de  
antrenament – atât naționale cât și internaționale.

Gata pentru următoarea provocare? La Hungaroring (Ungaria) sau 
la Circuit de Barcelona-Catalunya (Spania). Noile noastre locații 
Porsche Track Experience promit plăcere maximă la volan.

Aflați ce înseamnă cu adevărat termenul „mașină sport” și 
explorați-vă propriile limite. Cu pregătirea specială Super Sport, cu 
pregătirea Master sau cu Master Cup, la un nivel mai avansat.

Nimic nu stă în calea obținerii performanței maxime în spatele 
volanului – vă vom arăta cum.

Dacă aveți întrebări legate de Porsche 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

Instruire specială: Super Sport.
Modele puternice GT, performanțe ridicate pentru circuit,  
abordând cu atenție situațiile cele mai exigente. Cursul Super 
Sport este conceput pentru conducătorii ambițioși de mașini 
sport. Scopul este de a vă perfecționa controlul vehiculului, 
pentru a profita din plin de potențialul incredibil al mașinii. 

Nivel de instruire: Master.
Perfect pentru entuziaștii Porsche care au curajul de a da totul din 
nou. În cadrul cursului Master, de două zile, ne îndreptăm imediat 
atenția spre a vă arăta cum să conduceți mai independent și să 
vă găsiți rapid drumul în jurul pistei, fără ajutorul conurilor și al 
instructorilor. 

Nivel de instruire: Master Cup.
Un pas mare spre motorsport. Cursul Master Cup se concentrează 
pe conducerea în siguranță a modelelor Porsche 911 GT3 Cup. 
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Date de instruire

Hungaroring (Ungaria)
 – Nivel de instruire: Master 
03.10.–04.10.2018 

Circuit Barcelona-Catalunya (Spania)
 – Antrenament special: Super Sport 
24.11.–25.11.2018 

 – Nivel de instruire: Master Cup 
26.11.–27.11.2018



Lumea Porsche Porsche Tequipment

Mașina și bicicleta. Două moduri de transport care se completează perfect. 
Suporturi de biciclete de la Porsche Tequipment.

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

Cayenne S: consumul de combustibil în l/100 km: urban 11,8-11,3 · extra urban 8,4-8,0  
mixt 9,4 -9,2; Emisii de CO2 (mixte) 213-209 g/km 
Panamera Turbo: consumul de combustibil în l/100 km: urban 12,9-12,8 · extra urban 7,3-7,2  
mixt 9,4-9,3; Emisii de CO2 (mixte) 214-212 g/km 
Panamera Turbo Sport Turismo: consumul de combustibil 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

Aveți planuri mari? Grozav. La urma urmei, mașina dvs. Porsche 
este un maestru care combină condusul sportiv cu celelalte 
sporturi preferate - cum ar fi ciclismul. Suporturile de biciclete 
de la Porsche Tequipment pot fi utilizate pentru a vă transporta 
bicicletele ușor și sigur, într-o varietate de locații. Indiferent dacă 
plănuiți o excursie de familie sau doriți să explorați drumuri izolate 
și trecători departe de casă. După cum știți, rareori se întâmplă ca 
cele mai bune trasee de ciclism să înceapă chiar de lângă casă.

Transportarea bicicletelor dvs. nu mai este deloc o problemă, 
datorită gamei de accesorii Porsche Tequipment. Soluțiile noastre 
practice pentru transportul bicicletelor convenționale și al bicicle- 
telor de curse, pe acoperiș sau în spatele autoturismului, vă permit 
să transportați în siguranță accesoriile sport cu vehiculul dvs. 
Porsche și să evitați ca bicicleta să se zgârie sau să se deterioreze. 
Suporturile de biciclete sunt disponibile cu design variat, pentru 
diferitele modele din gama noastră. Acestea sunt, de asemenea, 
ușor de montat și ușor de manevrat. Porsche a stabilit standarde 
încă de la început, nu numai în dezvoltarea de autoturisme, dar și în 

ceea ce privește oferirea de accesorii personalizate și o gamă largă 
de accesorii pentru modelul pe care îl conduceți. De la început, 
aceleași reguli care se aplică vehiculelor noastre s-au aplicat, de 
exemplu, și la suporturile de biciclete de la Porsche Tequipment: 
testate riguros și evaluate la Centrul de Cercetare și Dezvoltare 
Porsche din Weissach, de aceiași ingineri Porsche care fabrică 
și mașinile. Toate produsele sunt oferite într-un design special, 
aprobat pentru autoturismele Porsche, pentru a crea un aspect 
atât elegant, cât și sportiv.

Găsiți suportul de biciclete perfect pentru mașina dvs. Porsche, 
astfel încât să puteți începe următoarea aventură. 
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Lumea Porsche Porsche Driver’s Selection

Aerul legendelor a 
revenit.

Un Porsche a fost întotdeauna mai mult 
decât un mijloc de transport. Porsche 
înseamnă adrenalină, emoții și extaz în 
spatele volanului. Pe scurt: Porsche  
reprezintă atracția fascinantă a unei mașini 
sport. Porsche Driver’s Selection aduce 
acest sentiment la viață, chiar și atunci 
când nu sunteți pe drum. Cu colecția 
clasică, de exemplu, care reamintește de 
legendele din istoria Porsche. Textilele 
combină materiale moderne cu tăieturi  
clasice și insigne de înaltă calitate, cu 
logo-ul PORSCHE. Accesorii elegante, 
precum gențile de voiaj și ceasul de mână 
elvețian certificat cronograf, completează 
look-ul exclusivist. Colecția aduce înapoi 
pe șosea farmecul mașinilor clasice 
Porsche – sportivă, nostalgică, cu un 
stil atemporal, la fel ca modelele sport 
emblematice cărora le este dedicată. 

Descoperiți și alte produse Porsche  
Driver’s Selection la Centrul Porsche 
București sau în magazinul nostru online.

Ne puteți contacta la: 
Tel.: +49 711 911-23430  
Internet: www.porsche.com/shop

1 Tricou polo pentru bărbați - Clasic,  
Cronograf - Ediție limitată - Clasic.

2 Jachetă pentru femei - Clasic, 
mănuși din piele pentru femei - Clasic.

3 Portcard, geantă pentru femei, 
portofel și portmoneu pentru bărbați.
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Pentru că entuziasmul 
se întinde mult dincolo 
de asfalt.

Porsche Driver’s Selection are o gamă 
largă de produse, care oferă o mulțime de 
oportunități de a-ți trăi pasiunea pentru 
mașinile sport chiar și atunci când nu te 
afli în scaunul șoferului. Prin colecții de 
modă variate, accesorii fermecătoare 
pentru casă și birou, echipamente sport 
de ultimă generație și machete care 
seamănă cu versiunile lor la scară reală 
până și la detaliile jantelor. De la articole 
de colecție în ediție limitată, la obiecte 
de design extraordinare – tehnologia de 
ultimă generație, materialele de înaltă 
calitate și cele mai bune procese de 
producție întâlnesc entuziasmul pentru 
mașini sport.



Lumea Porsche Porsche Design

Fiecare mare poveste începe cu o 
secundă.

Performanță de la prima secundă. Asta a fost ceea ce Porsche și 
Porsche Design au avut întotdeauna în comun, conducându-i pe 
ambii către performanță continuă. Un motiv suficient pentru a 
celebra cu stil 70 de ani de inginerie a mașinilor sport. Și ce mod 
mai bun există pentru a marca această ocazie specială decât cu un 
ceas exclusivist: 1919 Datetimer 70Y Sports Car Limited Edition.

Cu un spirit de pionierat neobosit, inginerii de la Porsche Design 
Timepieces AG lucrează continuu pentru a găsi noi modalități de a 
crea ceasuri extraordinare, care stabilesc noi standarde în termeni 
de funcționalitate, precizie și performanță. Ultimul rezultat al  
eforturilor lor are același ADN ca toate creațiile anterioare ale 
Porsche Design și amintește și de o altă legendă: Porsche 356. 

Strămoșul legendar al Porsche 911 a concurat într-o cursă la doar 
două săptămâni după livrare – și a câștigat. Astăzi, numeroasele 
caracteristici de design și materialele de la ilustrul 356 sunt rea-
duse la viață în acest model aniversar deosebit. Carcasa inovatoare 
de titan negru găzduiește un mecanism elvețian automat de înaltă 

calitate, cu o rezervă de putere de 38 de ore. Cureaua este realiza-
tă din aceeași piele premium ca și interiorul vehiculului. Aducând 
un omagiu grupului de instrumente de pe bordul Porsche 356, fața 
de cadran a fost proiectată cu inelele caracteristice ale turometru-
lui. Inelul de argint amintește de inelul cromat, în timp ce al doilea 
indicator este inspirat de acele albe ale vitezometrului. Centrul 
cadranului prezintă silueta inconfundabilă a modelului 356. Un 
alt detaliu deosebit: emblema aniversării de 70 de ani pe spatele 
ceasului. Faptul că producția sa e limitată la 1948 de exemplare nu 
este deloc o coincidență. Acesta a fost, la urma urmei, anul în care 
s-a născut o poveste de succes unică.

Inspirat de propria sa istorie, creat pentru a stabili noi standarde: 
1919 Datetimer 70Y Sports Car Limited Edition. 

Descoperiți mai multe caracteristici de design pentru performanță 
maximă, în magazinul nostru online, la www.porsche-design.com  
și în magazinele noastre fizice (vizitați www.porsche-design.com/
store-locator pentru localizarea acestora).

Carcasă. 
Diametru 42,00 mm
Înălțime 11,92 mm
Material Titani
Finisare Acoperire cu titan 
Coroană Șuruburi
Sticlă Sticlă de safir, convexă, rezistentă la zgârieturi și cu 

proprietăți anti-orbire, de șapte ori, pe ambele părți
Carcasa spate Șuruburi | cu logoul 70Y
Rezistent la apă Până la 10 bari
Cadran Negru | minute, oră, secundă centrală, fereastră de 

dată la ora 3 | siluetă 356 și logo 1948 

Mecanism.
Calibru Sellita SW 200-1
Rotor Porsche Design Icon Rotor 
Diametru 25,60 mm
Înălțimea 4,60 mm
Rezerva de putere 38 ore
Frecvența 28.800 pe oră [4 Hz]
Rubine 26
Ediția limitată 1948 de exemplare
Curea de piele de bovine, neagră cu cusătura neagră 
Închizătoare Pliantă, din titan
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P OȚI SĂ VISE ZI L A LUCRURI – SAU SĂ LE RE ALIZE ZI.

PORSCHE DESIGN CELEBREAZĂ 70 DE ANI DE PORSCHE.
www.porsche-design.com/1919datetimer-70Y

1919 Datetimer
70Y Sports Car Ediție limitată.
Limitată la 1948 de exemplare.





Lumea Porsche Porsche Classic 

V-ați acorda vioara dvs. prețioasă cu un ciocan?  
Introducerea genților de unelte Porsche Classic 356 și 911.

Există ceva foarte special la autoturismul dvs. Porsche clasic. E 
un original. Iar originalele merită un tratament special – cu un set 
de unelte Porsche Classic. Exact ceea ce aveți nevoie pentru a 
vă deservi mașina Porsche în conformitate cu manualul original 
al proprietarului. În plus, geanta din piele naturală combină un 
aspect de înaltă calitate și un design funcțional deosebit, cu un 

compartiment special pentru fiecare unealtă. Bazate pe compo-
nente originale, uneltele au fost produse, îmbunătățite și acum 
decorate cu logo-ul Porsche. Setul include, de asemenea, un covor 
din piele naturală, pentru a vă proteja genunchii și pentru a vă face 
munca mai plăcută.

Geantă de scule Porsche Classic 911. 
911 F (1965 –1973) 
PCG90172110

Geantă de scule Porsche Classic 911. 
Pentru toate cele 356 de modele 
PCG64472110
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Lumea Porsche Porsche Museum

De pe 9 iunie 2018, până pe 6 ianuarie 2019: 
o expoziție specială intitulată „70 de ani de mașini sport Porsche”.

Pe 8 iunie 1948, roadsterul 356/1 a primit aprobarea de tip.  
De atunci, compania a produs mult mai mult decât mașini de sport.

Spirit de pionierat, inimă și suflet, performanță sportivă și 
familie. „Cu această expoziție care sărbătorește aniversarea 
mărcii noastre, explorăm un teren complet nou”, subliniază Achim 
Stejskal, directorul Muzeului Porsche. Fiind „originea mașinilor 
sport”, roadsterul de 70 de ani 356/1 va fi primul exponat pe care 
vizitatorii îl pot admira la expoziție.  

Ne puteți contacta la adresa:   
Porsche Museum 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart-Zuffenhausen, Germany 
 
Program de vizitare: de marți până duminică, de la 9.00 la 18.00 
Tel.: +49 711 911-20911 
E-mail: info.museum@porsche.de  
Internet: www.porsche.com/museum

50



Alegeți senzaționalul.
Noul Macan. 

Centrul Porsche București 
Bd. Pipera 1/X, Voluntari,  
Județul Ilfov
Tel.: 021.9911 
E-mail: porsche@porsche.ro 
www.porsche-bucuresti.ro
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© 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, Taycan, Tequipment, PCM, PDK, 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 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 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 CO2 ale noilor mașini pentru pasageri sunt disponibile la Centrul Porsche București.

www.porsche.com Ediția: 10/2018


