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4Excepția de la regulă. 
De 70 de ani.

Dragi prieteni ai mărcii Porsche,

Tot ce e nou este palpitant. Tot ce e nou fascinează și 
inspiră pentru că e diferit de tot ce a fost înainte. 
În special când este vorba despre un tip nou de familiar 
– și un tip familiar de nou.  

Cel mai recent exemplu al nostru: noul 911. Este cea 
de-a opta generație a mașinii sport care a devenit 
un punct de referință dinamic, într-o lume în care 
schimbarea este principala constantă.

În plus, noile modele 911 Speedster, Project Gold și 
Panamera GTS demonstrează că progresul impune 
rădăcini puternice. Ancorate într-o istorie bogată. 
Întruchipată de designeri și ingineri care transformă în 
realitate visul nostru de a crea mașina sport perfectă, 
în fiecare zi. Și care construiesc poduri: între trecut și 
viitor, între tradiție și inovație, între viziune și viața de 
zi cu zi.

Sunteți pregătiți pentru câteva noi idei  
atemporale din lumea Porsche?  
Vă dorim lectură plăcută!

Echipa Porsche
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Consumul de carburant și emisiile CO2  
se regăsesc în paginile dedicate din acest newsletter.
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 70 de ani de Porsche. 
2018 a fost anul care a marcat 70 de ani de Porsche, cu sărbători și momente excepționale. Cel mai frumos cadou a fost cel pe care ni  
l-am oferit chiar noi: 911 Speedster este un studiu de concept gândit pentru o mașină sportivă, decapotabilă, deosebit de interesantă.  
Ca în cazul tuturor celorlalte studii ale noastre din ultimii 70 de ani, și acesta reprezintă o perspectivă asupra viitorului mașinilor sportive. 
Nu toate conceptele ajung, în final, pe stradă. Dar vă invităm să urmăriți în continuare o mică selecție de concepte vizionare de la Porsche.





70 de ani de Porsche  

Ce am învățat din 70 de ani de inginerie a mașinilor sport?  
Frumusețea istoriei care se repetă.

Pe 8 iunie 1948, era o zi caldă de vară în Gmünd, un mic oraș din 
Carinthia, în inima Alpilor austrieci. Ferry Porsche se afla într-o 
mică sală lambrisată. În fața sa era ceea ce s-ar putea numi 
împlinirea visului său: prima mașină sport care îi purta numele. 
Primul Porsche. Un roadster cu o putere de 35 CP, o caroserie din 
aliaj ușor și o greutate totală de sub 600 kg. Aceasta a fost ziua în 
care Porsche 356/1 a primit omologarea. Visul lui Ferry Porsche a 
devenit atunci realitate.  

Acum, 70 de ani mai târziu, sărbătorim această zi cu o altă mașină 
sport extraordinară: Conceptul 911 Speedster. Ea creează o 
legătură între primele zile din Gmünd, numeroasele mașini sportive 
emblematice și ziua de azi.

Cu designul său purist, conceptul 911 Speedster reflectă cu o 
claritate excepțională însăși esența mărcii noastre, punând accentul 
ferm pe experiența de condus. Tehnologia de sub caroseria în două 
culori este derivată direct din modelele GT actuale. A fost dezvoltată 

la Centrul Porsche Motorsport din Flacht, locul de naștere al 
modelului 911 GT2 RS și, cel mai recent, al modelului 911 GT3 RS.

Părintele modelelor Porsche Speedster - 365 America Roadster - 
avea o caroserie de aluminiu fabricată manual și cântărea cu  
60 kg mai puțin decât 356 Coupé. Cu motorul său cu 4 cilindri,  
de 70 CP, avea o viteză maximă de 180 km/h, o reușită 
impresionantă la acel moment. Dispunând de ferestre rabatabile 
pentru uşi, o capotă pliabilă și scaune ușoare tip scoică, mașina 
a fost construită în numai 16 exemplare și încorpora deja câteva 
elemente-cheie ale designului Speedster. Aceasta a fost urmată 
de 8 modele de serie și ediții speciale diferite, toate purtând 
numele „Speedster” - inclusiv modelul 356 A 1500 GS Carrera 
GT Speedster din 1957 și primul 911 Speedster din 1989. Cele 
356 de exemplare ale modelului 911 Speedster, produse pentru 
Seria 997 din 2010, au reprezentat un final temporar al producției 
de vehicule Speedster și au fost predecesoarele directe ale 
Conceptului 911 Speedster.
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Studiul de concept dezvoltat la Centrul Porsche Motorsport 
din Weissach va fi fabricat în serie în 2019 sub numele de 911 
Speedster. Performanța extraordinară este garantată. Porsche 
Style si Porsche Exclusive Manufaktur au colaborat strâns 
pentru a se asigura că atât exteriorul cât și interiorul mașinii sunt 
extraordinare.

Detaliile modelului 911 Speedster vorbesc de la sine: sistemul de 
evacuare cu gurile de evacuare din titan și sistemul de transmisie, 
inclusiv cutia de viteze manuală cu șase trepte, au fost furnizate de 
departamentul nostru de dezvoltare GT. Același lucru este valabil 
și pentru elementul central al acestei ediții limitate, de numai 
1.948 de unități: motorul boxer cu șase cilindri, capabil să livreze 
peste 500 CP și turații de până la 9.000 rpm. 

Derivate, de asemenea, din motorsport sunt roțile de 21 de inci, 
cu sistem de prindere central, al căror design cu spițe transversale 
se bazează vizual pe cel al mașinilor noastre de curse, cum ar fi 
911 RSR și GT3 R. Luminile de zi colorate au fost, de asemenea, 
inspirate de cursele din ziua de azi. Oglinzile exterioare în stilul 
„Talbot” și capacul rezervorului de carburant, poziționat central pe 
capotă, sunt un omagiu adus modelului original Speedster. 

Acestea au un finisaj de crom negru și platină. Parbrizul mai îngust 
și geamurile laterale mai mici sunt caracteristici suplimentare. La 
fel ca și capacul din fibră de carbon special din spatele scaunelor. 
Acesta găzduiește structura de protecție în caz de răsturnare și 
prezintă o carcasă dublă, un element tradițional al acestei serii de 
mașini sportive începând cu modelul 911 Speedster din 1988.

La fel ca versiunea originală, modelul 911 Speedster vine și cu un 
acoperiș rigid, demontabil, în locul unuia rabatabil, din material 
textil. Interiorul? În concordanță cu principiile obținerii unei 
greutăți cât mai mici, conform filozofiei Speedster: scaunele 
de curse de tip scoică sunt fabricate integral din carbon, iar 
sistemele de navigație, radioul și sistemele de climatizare au fost 
îndepărtate. 

Dacă o ediție specială limitată la numai 1948 de unități nu 
este suficient de exclusivistă pentru dumneavoastră, atunci vă 
recomandăm pachetele Heritage Design. Această gamă de opțiuni 
de la Porsche Exclusive Manufaktur oferă un grad și mai mare de 
personalizare pentru modelul 911 Speedster.

70 de ani de Porsche 

De la schiță la concept.  
Urmat de o ediție limitată specială.
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70 de ani de Porsche  

Consecvenți tradiției noastre.  
Privind mereu înainte.

Type 754 ‘T7’ Type 989 

Type 754 ‘T7’

După 10 ani de prosperitate cu modelul 356, spre sfârșitul anilor 
1950 era timpul pentru un succesor. Acesta trebuia să ofere 
același nivel de performanță sportivă ca și predecesorul său, dar 
cu mult mai mult confort. Specificațiile de la care a pornit noul 
concept: confort sporit și spațiu suficient pentru patru ocupanți 
plus bagaje. Cu toate caracteristicile de manevrabilitate așteptate 
de la o mașină sport Porsche. Rezultatul: prototipul 754 ‘T7’. În 
ciuda faptului că prezenta deja contururile clasice ale modelului 
911, modelul T7 a ajuns pe șosea doar ca un studiu de concept. 
Cu toate acestea, a fost piatra de temelie pentru modelul nostru 
de succes: emblematicul 911, care încă face să palpite inimile 
pasionaților de mașini sport din întreaga lume, după mai bine de 
50 de ani și opt generații. 

Type 989 

Conceptul 989 a fost și el creat ca să împace contrariile: ADN-ul 
mașinilor sport și confortul unei berline. Acest nou model din 
portofoliul nostru a fost, și el, avangardist. Deși berlina sportivă 
cu un motor V8 în față și tracțiune spate a fost programată pentru 
producția de serie, 989 nu a ajuns niciodată pe piață. Motivul: 
costurile de dezvoltare masive și un cost unitar cu mult peste 
prețul de vânzare calculat, de sub 100.000 mărci germane. Cu 
toate acestea, inginerii noștri au continuat să cocheteze cu ideea 
unei mașini sport pentru patru persoane. Și pe bună dreptate: 
modelul Panamera s-a lansat în 2009 și până astăzi este unul 
dintre cele mai populare modele ale mărcii.



918 Spyder Mission E

918 Spyder 

Cât de strâns legat poate fi un concept de automobilele de serie am 
demonstrat în 2010, o dată cu conceptul 918 Spyder. Prima mașină 
hibrid super sport din lume, ce combină plăcerea de a conduce cu 
ultra-eficiența și electromobilitatea. Când a intrat în producție în 
2015, modelul Spyder 918 abia se deosebea de concept. Norocoșii 
care au reușit să obțină unul dintre exemplarele ediției limitate 918 
au avut posibilitatea de a alege între 5 moduri de condus diferite, 
permițând valorificarea perfectă a fiecărui sistem de propulsie, 
fie individual, fie în tandem: motorul cu combustie cu 8 cilindri, de 
4,6 litri, care livrează 447 kW (608 CP) și 2 motoare electrice cu o 
putere combinată de 210 kW (286 CP). Un capitol la care mașina de 
serie a depășit conceptul 918 Spyder într-o manieră spectaculoasă? 
Sistemul de evacuare cu „evacuările superioare”, care se termină 
imediat deasupra motorului - o premieră în categoria sa.

Mission E 

Conceptul Mission E este viziunea noastră asupra mobilității 
electrice pure, sub forma unei mașini sport complet electrice, 
cu patru locuri. Afișându-și farurile cu LED-uri cu patru puncte, 
care par să plutească în prizele de aer verticale, Mission E a 
anunțat ADN-ul Porsche Design pentru mașinile electrice sport. 
De asemenea, din spate, studiul nostru de concept este clar 
recognoscibil ca un Porsche: banda de lumini continuă, tipică, 
și cabina care se curbează spre spate, făcând loc aripilor clar 
reliefate. Acesta este răspunsul nostru la întrebările despre mașina 
sport a viitorului. Și nu este nimic ipotetic: producția de serie a 
primei noastre mașini sport electrice, Taycan, este pe cale să 
înceapă.



Un vehicul atemporal. 
Noul 911. 
Modele, tendințe, stiluri. Vin și pleacă și sunt adesea de scurtă durată. Foarte puține concepte rezistă cu adevărat, fiind capabile să 
treacă peste tendințele de moment și având ceva cu adevărat semnificativ de oferit. Modelul 911 este unul dintre acestea: o mașină 
sport emblematică, care nu și-a pierdut nimic din fascinație în peste 50 de ani.

911 Carrera S: consumul de combustibil în l/100 km: urban 10,7 · extra urban 7,9 · mixt 8,9;  
Emisiile de CO2 (mixte): 205 g/km





Modele Porsche Noul 911

O stea într-o lume plină de stele.

Noul 911 este suma tuturor predecesorilor săi - și, prin urmare, atât o reflectare 
a trecutului, cât și o viziune asupra viitorului. Silueta: emblematică. Designul: 
atemporal. Tehnologia: inspirată de victoriile de pe circuit și mereu cu un pas 
înainte. Cu noua generație 911, ne îndreptăm spre viitor. Lăsând trecutul în 
urma noastră. Cu o mașină sport care a devenit un punct de referință dinamic 
într-o lume în care schimbarea este singurul lucru constant. Asta face ca 911 să 
fie o mașină atemporală.

Limbajul de design clar al noului 911 și liniile lui impresionante sunt noi și 
totuși familiare. Și pe dinăuntru, și pe dinafară. Spatele lat, cu banda continuă 
luminoasă, unește acum toate modelele 911. O claritate impresionantă, chiar și 
la interior: aici este locul în care ergonomia clasică a mașinilor sport întâlnește 
tehnologia digitală modernă.

Noua generație de motoare este și mai puternică și chiar și mai eficientă. 
Sistemul reproiectat Porsche Active Suspension Management (PASM) crește 
performanța și confortul dinamic. Sistemele de asistență a șoferului, cum ar fi 
Asistența pentru menținerea benzii de rulare, inclusiv recunoașterea semnelor 
de circulație și asistența pentru vederea pe timp de noapte, facilitează 
conducerea.

Să ții pasul cu vremurile, să te schimbi din mers și, cu toate acestea, să rămâi 
fidel principiilor tale. O mașină sport atemporală în cel mai adevărat sens al 
cuvântului.

911 Carrera 4S: consumul de combustibil în l/100 km:  
urban 11,1 · extra urban 7,8 · mixt 9,0;  
Emisiile de CO2 (mixte): 206 g/km
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Modele Porsche Noul 911

Atemporalul și contemporanul 
nu au fost niciodată atât de aproape.

Silueta modelului 911 etalează un design atemporal. Dar noul 911 dovedește, 
de asemenea, cât de contemporan este, mai ales văzut din spate.

Caracteristicile sale cele mai impresionante: banda luminoasă continuă între 
stopurile tridimensionale LED și noul model de logo restilizat, în nuanța Light 
Silver. Noul 911 este, de asemenea, deosebit de atletic datorită dimensiunilor 
diferite ale roților din față comparativ cu cele din spate.

Privit din față, noul 911 spune povestea trecutului său, în timp ce dezvăluie 
multe despre propriul său viitor. Aripile sunt clar modelate și evidențiază 
geometria puternică și ADN-ul de design. Capota revizuită, cu profilele 
dinamice retrase caracteristic - și linia dreaptă la spoilerul frontal – sunt toate 
semne ale modelelor 911 din generațiile anterioare.

Accentul, la interior, cade în mod clar pe liniile orizontale. Consola centrală 
înaltă este separată de tabloul de bord și, ca și finisajele de pe panoul de bord 
și din panourile ușilor, subliniază orientarea orizontală a interiorului. Datorită 
conceptului Porsche Advanced Cockpit, aceasta găzduiește acum doar câteva 
butoane cu activare parțială prin atingere. Deasupra ei sunt cinci butoane, 
care au fost păstrate intenționat analogice, oferind acces direct la funcțiile 
esențiale de condus și de șasiu. 

Tradiția întâlnește viitorul: nu considerăm că facem un compromis, ci că luăm 
ce e mai bun din ambele lumi.

911 Carrera S: consumul de combustibil în l/100 km:  
urban 10,7 · extra urban 7,9 · mixt 8,9; 
Emisiile de CO2 (mixte): 205 g/km 17



Modele Porsche Noul 911

Orice pare imposibil: 
cea mai puternică motivație  
pentru inginerii noștri.

Cu fiecare generație, auzim că potențialul motorului cu cilindri dispuși 
orizontal-opus a fost epuizat. Inginerii noștri doar zâmbesc - și apoi dovedesc 
contrariul. Puterea și eficiența motorului au crescut din nou, la noul 911. 
Motorul turbo de 3,0 litri, cu șase cilindri, generează 331 kW (450 CP) și un 
cuplu maxim de 530 Nm. Pe această bază, noul 911 Carrera 4S atinge  
100 km/h cu pachetul Sport Chrono și Launch Control, în doar 3,4 secunde. 
Viteza maximă ajunge la 306 km/h.

Cu noua cutie de viteze automată în standard, Porsche Doppelkupplung (PDK) 
cu 8 trepte, puterea motorului este transferată și mai eficient pe șosea. Iar 
plăcerea de a conduce este îmbunătățită. PDK permite schimbări extrem de 
rapide ale treptelor de viteză fără nici o întrerupere a condusului - nici măcar 
de o milisecundă. În comparație cu generațiile anterioare, noul PDK cu 8 trepte 
oferă, de asemenea, o îmbinare și mai armonioasă între confort, performanță 
și eficiență.

Porsche Traction Management (PTM) este o caracteristică esențială 
a modelului 911 Carrera 4S. Lucrând împreună cu Porsche Stability 
Management (PSM), tracțiunea integrală asigură întotdeauna distribuția 
corespunzătoare a forței necesare pentru o performanță excelentă la condus și 
o manevrabilitate deosebit de echilibrată în situațiile condusului extrem.

Precum vedeți, multe se pot face cu un concept atemporal și o motivație 
puternică.

911 Carrera S: consumul de combustibil în l/100 km: 
urban 10,7 · extra urban 7,9 · mixt 8,9; 
Emisii de CO2 (mixte): 205 g/km18





911 Carrera S: consumul de combustibil în l/100 km: urban 10,7 · extra urban 7,9 · mixt 8,9; 
Emisii de CO2 (mixte): 205 g/km







Panamera GTS: consumul de combustibil în l/100 km: urban 14,2 · extra urban 8,1 · mixt 10,3;  
Emisii de CO2 (mixte): 235 g/km

Curajul schimbă totul. 
Noile modele Panamera GTS. 
GTS. Trei litere care au stârnit senzație încă de la debutul modelului 904 GTS în 1963 și care au reunit performanța de top pe pistă cu 
caracterul practic pentru drumurile de zi cu zi. În noile modele Panamera GTS, ele reprezintă 20 CP (14 kW) mai mult decât la modelele 
„S” - precum și o doză suplimentară de design distinctiv, dotări opționale și dinamică de conducere.



Panamera GTS Sport Turismo: consumul de combustibil în l/100 km: urban 14,8 · extra urban 8,1 · mixt 10.6;  
Emisii de CO2 (mixte): 242 g/km

Panamera GTS: consumul de combustibil în l/100 km: urban 14,2 · extra urban 8,1 · mixt 10,3;  
Emisii de CO2 (mixte): 235 g/km



Modele Porsche Noul Panamera GTS

Accelerator de puls.  
Sau, așa cum îl numesc inginerii 
noștri: un motor V8 bi-turbo.

GTS. Acesta a fost întotdeauna codul nostru pentru o plăcere 
nealterată a automobilismului, care combină performanțele de top 
pe pistă cu agilitatea dinamică în conducerea de zi cu zi.

Pentru inginerii noștri a fost, încă o dată, o provocare binevenită de 
a reuni conceptul Panamera cu principiul GTS. Iată rezultatul: noile 
Panamera GTS și Panamera GTS Sport Turismo.

Nu este vorba numai de locul în care mergeți, ci și de cât de 
dinamic ajungeți acolo. Noile modele Panamera GTS oferă 
o mulțime de posibilități. Pentru că sunt concepute pentru 
performanțe sportive pure - și pentru a vă accelera pulsul, desigur.

Forța motrice din spatele acestei situații? Un motor V8 bi-turbo, 
de 4,0 litri, cu VarioCam Plus, capabil să genereze o putere 
impresionantă de 338 kW (460 CP). Sprint-ul de referință de la  
0 la 100 km/h este finalizat în 4,1 secunde, iar viteza maximă este 
de 292 km/h.

Pachetul Sport Chrono permite o reglare mai sportivă a șasiului, 
a motorului și a transmisiei. Sistemul de eșapament sportiv oferă 
un sunet puternic al motorului, iar Porsche Doppelkupplung 
(PDK) transformă puterea enormă a motorului într-o accelerație 
extraordinară.
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Modele Porsche Noul Panamera GTS

Negreșit, un Panamera. 
Negreșit, GTS.

Interior.
Noile modele Panamera GTS fac un pas înainte în ceea ce privește 
atracția sportivă. Acest lucru este datorat, în special,  
pachetului interior GTS: interiorul negru prezintă detalii din piele  
și din Alcantara®, folosită mai ales pe modelele de curse. Accentele 
speciale includ centurile de siguranță și cusăturile decorative în 
culori contrastante: Carmine Red sau Crayon. Siglele „GTS”  
de pe tetiere sunt, de asemenea, brodate în culori contrastante, în 
timp ce protecțiile de la ușile din față au gravat logo-ul  
„Panamera GTS”.

Exterior.
Exteriorul noilor modele Panamera GTS reflectă dinamica 
incredibilă la o simplă privire - în special în vopseaua tipică GTS 
Carmine Red, roțile GTS de 20 de inch, în finisaj negru  
(satin-gloss) și sigla „GTS” de pe ușile din față . Alte opțiuni 
includ logoul „Panamera GTS” în negru (high-gloss) și pachetul 
SportDesign, care include secțiuni unice față și spate, vopsite 
negru mat, împreună cu laterale și spoilere, față și spate. Alte 
caracteristici GTS inconfundabile: etrierele de frână roșii și 
sistemul de evacuare sport, cu țevi rotunde de culoare neagră.
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Panamera GTS: consumul de combustibil în l/100 km: urban 14,2 · extra urban 8,1 · mixt 10,3;  
Emisiile de CO2 (mixte): 235 g/km





Fascinația Porsche Christophorus

 Régis Mathieu. 

Un mic atelier din sudul Franței produce 
candelabre magnifice pentru clienții din 
întreaga lume. Régis Mathieu s-a dedicat 
cu pasiune acestui meșteșug vechi de 
secole - și colecției sale Porsche.
 

De Lena Siep  
Fotografii de Patrick Gosling
Preluare din revista Porsche Christophorus, 
ediția 387.

Este greu de imaginat un loc mai prielnic 
pentru a crea artă cu lumină decât o fermă 
cărămizie radioasă, situată pe un deal 
însorit din Luberon, „pays des lumières du 
paradis” - tărâmul luminilor paradisului.

Într-o fostă fabrică de ocru, la marginea 
orașului provensal Gargas, Régis Mathieu, 
în vârstă de 47 de ani, conduce un atelier 
de producție renumit în întreaga lume, 
care restaurează, reproduce și proiectează 
candelabre. Creațiile sale împodobesc 
Opera Philadelphia, Opera din Paris, 
Palatul Versailles și Laxmi Vilas Palace. 
Pe scurt, luminile sale iluminează lumea - 
precum și o frumoasă colecție de modele 
Porsche.

În camerele cu nuanțe portocalii ale 
muzeului lui Mathieu din Gargas, 
vehiculele rare de la Zuffenhausen 

strălucesc alături de cristale de la Ludovic 
al XIV-lea și Madame de Pompadour. 
Colecția sa include modele greu de găsit, 
cum ar fi un Porsche 904 Carrera GTS din 
1964, un 356 Speedster, un 911 RS 2.7 și 
un RSK 718. 

„Cred că înseamnă mult 
atunci când îți apare 

numele pe produsele pe 
care le creezi”.

Mai mult decât iluminare
Oamenii tind să asocieze candelabrele 
cu castele, catedrale și case vechi, mai 
degrabă decât cu clădiri moderne. Nu și 
Mathieu. „Candelabrele au fost întotdeauna 
opere de artă remarcabile, care spun ceva 
despre modul de viață al proprietarilor lor”, 
explică el. Și Mathieu proiectează piese 
care sunt mult mai mult decât corpuri de 
iluminat. Pe tavanul showroom-ului său se 
află un cub gigantic, din care cinci laturi 
sunt din cristal de stâncă fumuriu și al 
șaselea din ametist violet strălucitor. 

Succesul lui Mathieu este rezultatul unui 
efort susținut. După cel de-al doilea 
război mondial, tatăl său și-a făcut 

un nume în producția de sisteme de 
iluminat contemporane. Cu toate acestea, 
compania Mathieu Lustrerie s-a închis 
după moartea sa prematură, când fiul său 
avea doar 11 ani. Régis Mathieu a studiat 
afacerea și apoi a decis, la vârsta de 20 de 
ani, să reînvie firma tatălui său. Încă din 
studenție, Mathieu s-a ocupat personal 
de relansare, a lucrat la propriile desene 
și a învățat. A început să viziteze locurile 
în care ar fi putut locui potențialii clienți, 
inclusiv Rusia, Orientul Mijlociu, SUA și, 
bineînțeles, Franța. Fiecare cent pe care l-a 
câștigat a fost reinvestit în companie. Cu o 
singură excepție. La vârsta de 19 ani, și-a 
cumpărat un 356 Speedster. 
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„Mașinile mele sunt ceva special, 
pentru că fiecare dintre ele are  

o poveste extraordinară”.

30



Mathieu își dezvăluie latura emoțională 
atunci când vorbește despre colecția sa 
Porsche. „Mașinile mele sunt speciale, 
pentru că fiecare dintre ele are o poveste 
extraordinară”. Nu va vinde niciodată 
nici una dintre ele, cu atât mai puțin 
Speedster-ul. „E mai mult decât un 
automobil. Când l-am cumpărat, îmi 
cunoscusem deja soția și l-am ales 
împreună. Fiul meu Arthur a călătorit în 
el de mic”. Acum are 15 ani și tocmai și-a 
cumpărat propriul VW Beetle. Mathieu 
speră că fiul său îi va călca pe urme, 
nu neapărat ca să preia Lustrerie - “ci 
colecția mea Porsche”.  

Povești extraordinare  
În 2010, Mathieu a început să organizeze 
expoziții din combinații elegante de mașini 

și candelabre. De exemplu, cea mai recentă 
creație a sa, „Méduse” - un candelabru de 
bronz gigantic sub formă de meduză ale 
cărei tentacule sunt luminate din interior 
și sunt drapate cu agate prețioase - atârnă 
deasupra unui 718 RSK argintiu, la fel de 
impozant, unul dintre cele 35 construite 
vreodată. Mathieu l-a căutat “foarte 
deliberat” pentru că a vrut și să se bucure 
de el ca șofer, dar și să-l expună ca artist. 

Când cade întunericul, încăperile cărămizii 
ale fostei fabrici de ocru sunt iluminate 
de sute de flăcări cu LED-uri mici, 
reflectându-se în cristalul antic și dansând 
pe caroseria lustruită a Porsche-ului. 

1 Raritate:  
doar 35 de exemple ale acestui model  
Porsche 718 RSK au fost construite.

2 Iluminare fabuloasă: 
Mathieu face candelabre în „paradisul  
său de lumină și culoare”.  

3 Prieteni de-o viață: 
Doamna Mathieu în Speedster-ul roșu care  
a însoțit cuplul de-a lungul anilor.

3

Fascinația Porsche Christophorus

RÉGIS MATHIEU
Mathieu s-a născut la Marsilia în 1971. 
A studiat, a relansat Mathieu Lustrerie și 
de atunci a proiectat corpuri de iluminat 
pentru unele dintre cele mai renumite 
clădiri din lume. În 2013, a scris o carte 
despre istoria candelabrelor.

Tot conținutul Christophorus poate fi găsit   
la www.christophorus.porsche.com 
sau în aplicația Christophorus pentru 
smartphone-ul și tableta dumneavoastră  
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Consum de combustibil în l/100 km: urban 11,8 · extra urban 7.5 · mixt 9,1;  
Emisii de CO2 (mixte): 212 g/km

 Goana după aur. 
Porsche Classic a construit ultimul 911 Turbo cu un motor răcit cu aer - 
la 20 de ani după oprirea producției de serie.





Fascinația Porsche Project Gold 

6.500 de piese. 
Un singur original.

Acesta a fost primul 911 turbo, cu turbocompresor twin și 
tracțiune integrală, primul 911 cu șasiu din aluminiu și primul 
automobil cu jante din aluminiu cu spițe goale. 993 Turbo: ultimul 
exemplar ieșit de pe linia de producție în 1998 ajungea la o putere 
de 331 kW (450 CP) luat cu upgrade-ul de fabrică opțional - o 
realizare incredibilă pentru acele vremuri. O piatră de hotar în 
istoria Porsche, readusă la viață de către Porsche Classic, ca 
parte a aniversării „70 Years of Porsche Sports Cars”. Din punct de 
vedere vizual, mașina clasică, vopsită în Golden Yellow Metallic, 
se bazează pe designul 911 Turbo S Exclusive Series, Type 991. 
Roțile negre prezintă accente Golden Yellow, în timp ce scaunele și 
tapițeria interioară sunt finisate în negru, cu detalii galben auriu. 

Un 911 Turbo din 1998, întinerit de noi în 2018. O nebunie? Poate. 
Dar rezultatul este așteptat să intre în istoria Porsche. Este dovada 
că noi, la Porsche, avem întotdeauna în inimile noastre nu numai 
viziunea asupra viitorului, ci și moștenirea mărcii. 

Experții de la Porsche Classic s-au putut baza pe o selecție de 
peste 6.500 de piese originale pe care Porsche Classic le oferă 
exclusiv pentru modele de generație 993. Sportiva clasică și-a 
sărbătorit premiera mondială în septembrie, la reuniunea Porsche 
Rennsport de la Laguna Seca (SUA). Exemplarul a fost apoi 
licitat de către RM Sotheby’s la Centrul Porsche Experience din 
Atlanta, în octombrie. Oferta finală: 2,7 milioane EUR. Profitul 
net, de 2.589.027 de euro, este donat Fundației Ferry Porsche, o 
organizație non-profit.
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Construcția acestui unicat a durat aproximativ un an și jumătate. 
În primul rând, caroseria a fost trecută prin procesul de protecție 
împotriva coroziunii și de vopsire aplicat vehiculelor de serie de 
astăzi. Exemplarul de colecție a fost apoi asamblat și reglat de 
specialiștii Porsche Classic, la atelierul de restaurare Porsche. I s-a 
montat un nou motor bi-turbo, de 3,6 litri, care dezvoltă 331 kW 
(450 CP), cel mai înalt nivel de performanță obținut de automobilul 
original. Cutia de viteze manuală și tracțiunea integrală provin 
din gama Porsche Classic de piese originale. Numărul de șasiu 

Fascinația Porsche Project Gold 

La nivel vizual, mașina clasică urmărește designul 
911 Turbo S Exclusive Series.  

poansonat manual urmează ultimului număr al modelului de serie 
993 Turbo, care a ieșit de pe linia de producție în 1998.

Elementele exterioare și interioare au fost verificate cu experții 
Porsche Exclusive Manufaktur care s-au ocupat de crearea 
modelului 911 Turbo S Exclusive Series 991 – o altă ediție limitată 
la 500 de unități în întreaga lume. În plus, designerii de la Porsche 
Style au lucrat la gradientele culorilor și poziționarea logo-urilor, 
precum și la alte detalii de interior.
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Consum de combustibil în l/100 km: urban 11,8 · extra urban 7,5 · mixt 9,1;  
Emisii de CO2 (mixte): 212 g/km



Lumea Porsche Motorsport 

Noul Porsche 935.  
Un omagiu adus istoriei Porsche.

numai 77 de unități. Tehnologia modelului destinat evenimentelor 
clubsport și antrenamentelor de curse private se bazează pe 
modelul sport de înaltă performanță 911 GT2 RS.

Aerodinamica spectaculoasă este proiectată special pentru a 
aduce un omagiu mașinii de curse Porsche 935/78 Le Mans, pe 
care fanii o numesc “Moby Dick” datorită formei sale alungite, 
gurilor de admisie masive și culorii de bază albe. Multe dintre 
detaliile exterioare amintesc de vehiculele de succes din istoria 

De la ce punct devine o mașină de curse o operă de artă? Când 
depășește limitele pe pistă? Când are un design remarcabil? Când 
devine simbolul unui vis de peste 70 de ani? Probabil, când se 
întrunesc toate aceste condiții. Dar, cu siguranță, simpla fascinație 
pe care o exercită o face să fie exponatul principal al colecției. Noul 
Porsche 935. 

Producția mașinii de curse cu o putere de 515 KW (700 CP), a 
cărei caroserie evocă legendarul Porsche 935/78, va fi limitată la 
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motorsport a Porsche: roțile cu sisteme de prindere aerodinamice 
amintesc de acelea ale modelului 935/78, în timp ce stopurile cu 
LED au fost adoptate de la 919 Hybrid. Oglinzile exterioare sunt 
preluate de la câștigătorul de la Le Mans, 911 RSR, iar țevile de 
eșapament din titan, vizibile, sunt modelate după Porsche 908, din 
1968.

Noul 935 este alimentat de un motor boxer de ultimă generație, 
de 3,8 litri, bi-turbo, care este în mare măsură identic cu unitatea 
standard de înaltă performanță montată pe 911 GT2 RS.

O mașină spectaculoasă ca un cadou de aniversare pentru fanii 
Porsche Motorsport din întreaga lume.

Carisma e întotdeauna o problemă de design. Noua ediție a modelului Porsche 935.
39



Lumea Porsche Porsche Tequipment 

Bine pregătită pentru iarnă.  
Cu accesorii de la Porsche Tequipment.

Să conduci un Porsche înseamnă să te așezi la volan 365 de zile 
pe an - chiar și iarna. Porsche este atletul perfect, indiferent de 
vreme. Cu o gamă de accesorii de primă clasă, ne asigurăm de 
peste 20 de ani că mașina dumneavoastră este gata de drum 
oricând, chiar și în timpul celor mai reci luni. La calitate Porsche, 
desigur. Pentru mai multă siguranță, mai mult spirit practic și mai 
multe posibilități - chiar și pe zăpadă și gheață. Cu accesoriile 

și produsele de îngrijire potrivite, de 
la Porsche Tequipment, vă asigurăm, 
de asemenea, că veți ajunge relaxați la 
destinație și în timpul iernii.

Calea directă spre Porsche Tequipment:   
www.porsche.com/finder 

Panamera Turbo Sport Turismo: consum de combustibil în l/100 km: 
urban 14,5 · extra urban 8,4 · mixt 10,6;  
Emisii de CO2 (mixte): 243 g/km  
Panamera Turbo: consum de combustibil în l/100 km: urban 14,1 · 
extra urban 8,3 · mixt 10,4; Emisii de CO2 (mixte): 238 g/km  

Cayenne: consum de combustibil în l/100 km: urban 11,3-11,1 · extra 
urban 8,0-7,9 · mixt 9,2-9,0; Emisii CO2 (mixte): 209-205 g/km  
718 Cayman 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 de CO2 (mixte):  
184-167 g/km
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Gama de produse de îngrijire White Edition
Porsche Tequipment a dezvoltat o gamă de îngrijire care oferă mai 
multe produse pentru protejarea și întreținerea automobilelor. 
Produsele de îngrijire auto White Edition sunt prezentate într-o 
valiză Rimowa de înaltă calitate, care oferă un spațiu compact și 
elegant pentru toate produsele. Cu dimensiuni proiectate să se 
potrivească perfect în fiecare model Porsche, valiza este robustă, 
ultra-ușoară, cu o încuietoare aprobată TSA. Căptușeala de spumă 
din interior poate fi îndepărtată, dacă este nevoie, transformând 
valiza într-un accesoriu de călătorie ideal. Tipic pentru Porsche 
Tequipment este și designul unic al tuturor recipientelor. Dezvoltat 
împreună cu designerii de la Studio F. A. Porsche, designul 
atemporal este inspirat de forma emblemei Porsche. În definitiv, 
mașinile speciale merită o atenție deosebită.

Lanțuri de zăpadă
Lanțurile sunt concepute special cu zale ultrafine pentru roțile și 
anvelopele de iarnă Porsche. Ele sunt disponibile pentru roțile de 
iarnă de 18, 19 și 20 de inch, în funcție de modelul automobilului 
(setul de două lanțuri pentru puntea spate).

Sistem de bagaje pentru acoperiș și sistem de transport pentru 
schiuri/snowboard  
Implicați-vă automobilul Porsche în celelalte sporturi de iarnă 
preferate, schi sau snowboarding. Sistemele noastre de transport 
special proiectate vă asigură că echipamentul dumneavoastră 
este depozitat în siguranță. Indiferent dacă vorbim de suportul de 
schiuri/snowboard retractabil sau de sistemele de bagaje pentru 
acoperiș, cu o capacitate de 320 sau 520 de litri - cu sistemele 
de transport de la Porsche Tequipment, veți fi întotdeauna bine 
echipat pentru vacanța de iarnă.
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Lumea Porsche Porsche Experience

Gata pentru următorul drift?  
Programele de iarnă Porsche Ice Experience din 2019.

De când tot așteptăm acel moment din an, în care ne crește pulsul 
și ni se taie respirația? Momentul acela în care temperatura scade, 
zilele se scurtează, iar Finlanda se găsește sub o pătură de zăpadă 
impresionantă, transformând Levi într-o zonă minunată de iarnă. 

Înconjurat de natură neatinsă, Porsche Driving Area Levi se întinde 
pe o suprafață de 280 hectare. Și, un lucru este sigur: în nordul 
Finlandei, veți găsi tot ce vă așteptați de la Porsche - și multe 
altele. Senzații tari, forțe g și adrenalină pură.

Pe 13 ianuarie 2019, experiența Porsche Ice Surfers intră într-un 
nou sezon. Asta înseamnă că lucrurile sunt pe punctul de a începe 
cu adevărat la nord de Cercul Arctic, cu cele patru programe de 
conducere pe timp de iarnă: Ice Experience, Ice Force, Ice Force 
Pro și Ice Cup, împreună cu o doză suplimentară de adrenalină. 

În condiții extreme de iarnă, pasionații Porsche învață să conducă 
în condiții dinamice și în siguranță, să își îmbunătățească 
abilitățile pentru o mai mare precizie sau să exploreze potențialul 
unui Porsche pe pneuri cu crampoane de până la 4 mm, până la 
perfecționarea celor mai tari drift-uri.

Sunteți gata să schimbați cursul și să descoperiți trasa ideală 
pe zăpadă și gheață? Asigurați-vă unul dintre ultimele locuri 
disponibile și trăiți aventura finlandeză.

Dacă aveți întrebări legate de Porsche Ice Experience sau sunteți 
interesat să faceți o rezervare, vă rugăm să ne contactați la adresa:

Tel.: +49 711 911-28900 
E-mail: ice@porscheexperience.de 
Internet: www.porsche.com/iceexperience

911 GT3: consum de combustibil în l/100 km: urban 19,7-19,4 · extra urban 8,8 · mixt 12,9-12,7;  
Emisii de CO2 (mixte): 290-288 g / km42





Lumea Porsche Porsche Experience

Plăcerea de a conduce fiecare milă  
Repere pentru Porsche Travel Experience 2019.

Lumea cu milioane de viraje. Și tu chiar  
în inima ei. Într-un Porsche. Porsche Travel 
Experience vă promite o serie de momente 
exclusive în spatele volanului  
în 2019. 

Ne încântăm oaspeții cu modelele Porsche 
pe câteva rute excepționale și oferim un 
pachet exclusiv, care include hoteluri de 
primă clasă și restaurante atent selectate. 
Rezultatul – o experiență de conducere de 
neuitat, în care fascinația mașinilor sport 
se combină cu pasiunea pentru călătorii.

Aruncați o privire la gama de excursii 
oferite de Porsche Travel Experience. 
Datele pentru sezonul 2019 sunt deja 
disponibile online la www.porsche.com/
travelexperience. 

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  
Andalusia
Pregătiți-vă pentru o călătorie plină de 
momente dinamice și culturale. La volanul 
unui Porsche și la unele dintre atracțiile 
cele mai impresionante ale Andaluziei. Vă 
așteaptă un itinerariu impresionant.

Porsche Travel Experience  
Islanda
Vulcanii activi, cascadele uimitoare, 
ghețarii masivi. Ce țară oare e mai plină  
de contraste? Experimentați natura 
sălbatică a Islandei într-un program variat 
– la volanul unui Porsche 911. 

Porsche Travel Experience  
Australia/Tasmania 
La ce vă puteți aștepta pe partea cealaltă 
a globului? Peisaje impresionante de-a 
lungul Great Ocean Road, un zbor cu 
elicopterul cu peisaje incredibile și secțiuni 
ale celebrului raliu Targa Tasmania. Pe 
scurt: nenumărate momente excepționale.

911 Carrera T: consum de combustibil în l/100 km:  
urban 13,5-11,5 · extra urban 7,1-6,8 · mixt 9,5-8,5;  
Emisii de CO2 (mixte): 215-193 g / km44





911 Turbo: consum de combustibil în l/100 km: urban 11,8 · extra urban 7,5 · mixt 9,1; Emisii de CO2 (mixte): 212 g/km 
911 GT3: consum de combustibil în l/100 km: urban 19,7-19,4 · extra urban 8,8 · mixt 12,9-12,7 ;  
Emisii CO2 (combinate): 290-288 g/km  
911 GT3 RS: consumul de combustibil în l/100 km: urban 19,2 · extra urban 9,0 · mixt 12,8; Emisiile de CO2 (mixte): 291 g/km



Lumea Porsche Porsche Experience 

Fascinanta atracție a automobilului 
sport. Trecut și prezent.

Linia de start pentru sezonul 2019 
Porsche Track Experience. 

Porsche Experience își sărbătorește cea de-a 45-a aniversare în 
2019. Privim la acești ani cu mândrie, plăcere și un zâmbet larg. 
Totul a început cu „Porsche Sportfahrschule” și o pasiune continuă 
pentru momente de neuitat. Din prima secundă, a fost vorba 
despre depășirea limitelor, experimentarea dinamicii mașinilor 
sport și perfecționarea abilităților de pilotat ale cursanților noștri. 
Și, datorită tradiției și principiilor noastre, nimic nu s-a schimbat 
până în ziua de azi. 

Este timpul pentru un reset și pentru un un nou capitol. Porsche 
Track Experience este gata să lanseze noul sezon. Ceea ce 
înseamnă, încă o dată, că orice este posibil.

De la frânare în timpul acvaplanării până la un final palpitant 
pe circuitul de Formula 1. Un lucru este sigur: Porsche Track 
Experience oferă și în 2019 programul de antrenament perfect 
pentru toată lumea. În locații de antrenament și pe piste de curse, 
atât naționale, cât și internaționale. 

Primele date și prețuri sunt disponibile online de la mijlocul lunii 
decembrie. Sunteți gata pentru un sezon alimentat cu adrenalină? 

Atunci continuați și acceptați provocarea! 

Dacă aveți întrebări cu privire la Porsche Track Experience sau vă 
interesează 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

Fascinația automobilului sport, redefinită. Lăsați Porsche să vă testeze limitele, pe pistele de curse și, mai presus de toate, printr-o 
experiență personală. Și descoperiți adevăratul sens al expresiei „mașină sport”. 47



Lumea Porsche Rutele de aur Bosnia Herțegovina 

Descoperiți cu  
Porsche uimitoarea  
Bosnia-Herțegovina 

Bosnia-Herțegovina este una dintre 
ultimele regiuni nedescoperite din Europa 
de Sud-Est. Zonele vaste de natură 
sălbatică și neatinsă fac din aceasta o 
destinație ideală de vacanță atât pentru 
aventurieri, cât și pentru iubitorii de natură, 
dar și pentru șoferii care se bucură să-i 
descopere frumusețea într-un Porsche.

În septembrie, Porsche Bosnia-
Herțegovina a organizat, pentru clienții 
săi, o excursie Porsche Experience prin 
uimitorul relief al țării, oferind peisaje de 
neuitat pe toată lungimea traseului. Flota 
de 30 de modele Porsche (12 automobile 
demo de la Porsche AG și 18 automobile 
private), împreună cu 3 vehicule de escortă 
de poliție și de securitate, au pornit într-o 
călătorie din Sarajevo și s-au îndreptat pe 
drumurile șerpuite și traseele palpitante 
de pe ruta Ljubuški din sudul țării, cu 
numeroase opriri și schimbări de șofer. 
Întreaga excursie acoperă o distanță 
de aproximativ 340 de kilometri, de la 
Sarajevo, prin Konjic, Jablanica, de-a lungul 
lacului Jablanica, Ljubuški în sud, aproape 
de granița cu Croația, Čapljina, Počitelj, 
Mostar, Blagaj și înapoi la Sarajevo.

1 Serpentine spre Ljubuški
2 Ljubuški 
3 Počitelj 

1



Ljubuški - cascadele Kravice
Drumul care parcurge relieful stâncos 
al Herțegovinei nu anticipează în nici 
un fel entuziasmul generat de sosirea la 
cascadele Kravice. Șoferii rămân uimiți de 
priveliștea spectaculoasă a râului Trebižat, 
care se prăvălește peste o stâncă de la 30 
de metri. Înălțimea cascadei variază de la 
26 la 28 de metri, cu o perdea de apă de 
până la 120 de metri lățime. În timpul verii, 
o mulțime de înotători vizitează cascada 
cautând răcoare și relaxare. Locul devine 
deosebit de atractiv datorită multitudinii 
de cascade mai mici, surse de masaj 
natural pentru înotători. 

Počitelj - cel mai pitoresc oraș al Sudului
După un prânz la Čapljina at Vego, 
renumit pentru preparatele sale cu 
fructe de mare, drumul duce către 
localitatea Počitelj. Situată pe un vârf 
stâncos, pe malul stâng al râului Neretva, 
Počitelj se află la aproximativ 20 de km 
sud de Mostar, de-a lungul autostrăzii 
spre Marea Adriatică. Dealurile care o 
înconjoară găzduiesc cetățile medievale 
cunoscute ca vechea „gardă”. Localitatea 
este considerată unul dintre cele mai 
frumoase obiective culturale și istorice 
din Bosnia-Herțegovina. Se presupune că 
a fost construită împreună cu așezările 
vecine de către regele bosniac Tvrtko I în 
1383. Počitelj ascunde între zidurile sale 
numeroase povești ale vremurilor trecute, 
amintiri ale unor conducători care au venit 
și au plecat, lăsând în urmă un patrimoniu 
semnificativ pentru generațiile viitoare. 
În Evul Mediu, Počitelj a fost centrul 
administrativ și sediul de guvernământ al 
județului Dubrava, poziția de cel mai vestic 
punct al țării conferindu-i o importanță 
strategică deosebită. În 1471 a intrat sub 
dominația otomană și a rămas parte a 
Imperiului otoman până în 1878.

Alegerile pe timpul escalei în Počitelj 
includ o excursie pe deal pentru admirarea 
peisajul din împrejurimi sau o relaxantă 
cafea caldă, bosniacă, savurată la umbră, 
urmată de mâncăruri tradiționale.
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Mostar - maiestuosul Pod Vechi
După pauza de la Počitelj, noaptea se 
petrece în Mostar, capitala economică și 
culturală a Herțegovinei. Mostar este situat 
pe râul Neretva ale cărui maluri sunt unite 
de simbolul orașului și unul dintre cele mai 
cunoscute poduri din Balcani, maiestuosul 
Pod Vechi (Stari Most). În secolul al XVI-
lea, podul în stil otoman era cel mai notabil 
punct de referință arhitectural al orașului 
Mostar. Cu o deschidere de 28 de metri pe 
râul Neretva și legând cele două jumătăți 
ale orașului, Stari Most a stat acolo cu 
mândrie timp de 427 de ani, până când a 
fost distrus în 1993, în timpul războiului 
bosniac. Grație eforturilor de restaurare 
postbelică, în 2004 a fost construit un 
nou pod. Mostar este cel mai cald oraș 
din Bosnia-Herțegovina cu un climat 
mediteranean, iar temperaturile ajung până 
la 46 °C în timpul verii.

Blagaj Tekke (tekija) - mănăstirea 
dervișilor
Vizita la Blagaj de a doua zi este la fel 
de impresionantă. Blagaj este situat la 
aproximativ 6 kilometri sud-est de Mostar, 
aproape de izvorul râului Buna (Vrelo Bune).

Vrelo Bune este unul dintre cele mai mari și 
mai frumoase izvoare din Europa, izvorând 
dintr-o cavernă uriașă, de sub o stâncă 
verticală de 200 de metri. Peștera duce 
spre un râu carstic subteran, care iese la 
suprafață pentru a crea râul Buna. 

Mănăstirea Blagaj Tekke a fost construită 
pentru dervișii Sufi și este considerată unul 
dintre cele mai mistice locuri din Bosnia-
Herțegovina. Dispunând de elemente de 
arhitectură în stil otoman și mediteranean, 
ea a fost ridicată în jurul anului 1520 și 
este considerată monument național. 

După reîncărcarea bateriilor la izvor, șoferii 
se delectează cu o gamă de specialități 
culinare bosniace și cu aroma revigorantă a 
unei căni aburinde de cafea bosniacă.

După vizitarea magicului Blagaj, grupul 
s-a întors în Sarajevo prin uluitorul canion 
Neretva.

Șoferii au fost încântați de orașele și satele 
fermecătoare, cetățile medievale, lacurile 
de smarald și râurile întâlnite de-a lungul 
acestei rute aventuroase și au promis că 
vor reveni. Tu ce mai aștepți?

1 Mostar - Podul Vechi
2 Mănăstirea dervișilor
3 Șoferii
4 Canionul Neretva 
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Lumea Porsche Porsche Driver’s Selection 

Cea mai bună cale de urmat  
în viitor? A ta.

De 70 de ani, Porsche modelează 
mobilitatea viitorului. Crezul nostru cel 
mai important? Angajamentul nostru de 
a nu găsi pur și simplu o soluție, ci de a 
descoperi cea mai bună cale nouă și de a 
obține maximum cu orice ocazie.

Logo-ul Porsche Crest și logo-ul distinctiv 
folosite ca insigne ale înaltei calități 
și printuri exclusive pe noile produse 
textile de la Porsche Driver’s Selection 
celebrează această independență și 
curajul de a ne urmări propriile obiective, 
chiar și pe un teritoriu necunoscut. Ca 
un semn al entuziasmului nostru pentru 
un design exclusivist și performanță fără 
compromisuri; și ca o expresie a puterii de 
a ne lua viitorul în propriile mâini.

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

Tel.: +49 711 911-23430  
Internet: www.porsche.com/shop

1 Set de haină și eșarfă,  
tricou cu logo pentru femei 

2  Jachetă pentru bărbați,  
Set Essential Classic Watch 

3  Tricou cu emblema  
Porsche Crest pentru femei
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Nucleul  
performanței: 
personalitatea

Pasiunea noastră pentru mașinile sport 
nu pornește și nu se termină pe scaunul 
șoferului. Face parte din personalitatea 
noastră. Cu o varietate de colecții de modă, 
accesorii de înaltă calitate pentru casă 
și birou, echipamente sportive de înaltă 
tehnologie și miniaturi de mașini care 
seamănă cu modelele originale până la 
detaliile jantelor, Porsche Driver Selection 
vă permite să vă urmați această pasiune 
în viața de zi cu zi. De la obiectele de 
colecție în ediție limitată, până la obiectele 
de design excepțional - aici se întâlnesc 
cele mai înalte standarde în tehnologie, 
materiale și manoperă cu o pasiune 
extraordinară.
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SĂRBĂTORIM VICTORIILE NOASTRE CHIAR ȘI PE ÎNCHEIETURA MÂINII. 

www.porsche-design.com/MonoblocFlyback

Monobloc Actuator  
Chronotimer Flyback  
Ediție limitată



Lumea Porsche Porsche Design

Și mai bine decât să fii înaintea  
timpului: oprește-l.

Fidelă motto-ului fondatorului companiei Profesorul Ferdinand 
Alexander Porsche „Dacă am vrut un lucru, a trebuit să ni-l facem 
singuri”, echipa Porsche Design a dezvoltat pentru prima dată 
propriul său mecanism de ceas. Acesta este inima noului 1919 
Chronotimer Flyback, Monobloc Actuator Chronotimer Flyback 
Limited Edition și Chronotimer Flyback Special Edition. Cu funcția 
flyback inspirată de motorsport, noul calibru folosește un singur 
proces pentru pornire, oprire și resetare - în modul cronometru, 
acest lucru face chiar și mai eficientă sincronizarea evenimentelor 
consecutive.

1919 Chronotimer Flyback 
Brown & Leather 
Noul 1919 Chronotimer Flyback este purist, individual și practic. 
Concentrându-se pe esențial: atât cât este necesar, cât mai 
puțin posibil. Dar nu doar designul este funcțional. Chronotimer 
aduce construcția ușoară la încheietura mâinii prin utilizarea 
titanului de înaltă tehnologie, garantând un confort maxim. Design 
inconfundabil, ADN care dă emoții. Pe drum și pe încheietura 
mâinii.  

Chronotimer Flyback 
Special Edition  
Cea mai impresionantă caracteristică a ediției speciale 
Chronotimer Flyback: carcasa sofisticată din carbon negru, cu 
limbi și mini cadrane albe, care dau un accent sportiv și utilizarea 
titanului pentru confortul pe care îl așteptați de la Porsche Design. 
Rezultatul: performanță excepțională, datorită combinației 
perfecte între design și funcție - inspirat de motorsport.

Monobloc Actuator Chronotimer Flyback 
Limited Edition 
Limitat la doar 251 de exemplare, ediția motorsport a Monobloc 
Actuator aduce un omagiu revoluționarului Porsche 911 RSR. 
Cadranul din carbon, cu indicatoarele negre pe un fundal mai deschis 
la culoare, cu limbi albe și roșii și noua curea de cauciuc cu intarsii de 
Alcantara® se bazează pe Porsche 911 RSR, la fel și coroana mobilă. 
Fiind certificat COSC, știți că obțineți același nivel de precizie pe 
încheietura mâinii ca atunci când ajungeți pe pista de curse.

Toate modelele sunt disponibile online la www.porsche-design.
com. Dacă preferați să vă vedeți mai de aproape modelul 
dumneavoastră preferat, utilizați funcția Store Locator pentru a 
găsi cel mai apropiat centru Porsche Design.

1919 Chronotimer Flyback 
Brown & Leather

Chronotimer Flyback 
Ediție Specială
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Lumea Porsche Porsche Classic

ORIGINALE 04 –  
cea de-a patra ediţie a  
catalogului Porsche Classic este aici.

Descoperiți povești despre piese, tipuri și tehnologii, majoritatea 
nemaiauzite până acum. Aflați mai multe despre ultimele subiecte 
legate de partenerii Porsche Classic, evenimente, restaurări, piese 
originale și multe altele. Fiecare piesă autentică are propria sa 
poveste captivantă.

În această ediție veți găsi una dintre cele trei povestiri fascinante 
despre senzorul airbag pentru modelul 964, precum și mai multe 
informații despre caracteristicile unor produse, cum ar fi Sistemul 
de urmărire a vehiculelor (VTS) sau trusele de scule pentru 
modelele 356 și 911 F.

ORIGINALE 04, cea de-a patra ediție completă, este disponibilă  
în cantitate limitată la cel mai apropiat partener Porsche Classic 
sau la Centrul Porsche București.
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Lumea Porsche Muzeul Porsche

10 ani de Muzeu Porsche.

2019 este un an special pentru Muzeul Porsche. Capodopera 
arhitecturală a fost deschisă acum 10 ani și, de atunci, a primit 
peste patru milioane de vizitatori. În această perioadă, ne-am 
delectat oaspeții cu o multitudine de exponate în continuă 
schimbare și detalii captivante din istoria Porsche. În perioada 
28 ianuarie - 3 februarie 2019, vom sărbători cea de-a zecea 
aniversare cu o serie de momente interactive pentru vizitatorii de 
toate vârstele.

Ne puteți contacta la adresa: 
Muzeul Porsche 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart-Zuffenhausen, Germany

Program de lucru: Marţi – Duminică între orele 9:00 - 18:00 
Tel.: +49 711 911-20911 
E-mail: info.museum@porsche.de  
Internet: www.porsche.com/museum
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Centrul Porsche București 
Bd. Pipera 1/X, Voluntari,  
Județul Ilfov
Tel.: 021.9911 
E-mail: porsche@porsche.ro 
www.porsche-bucuresti.ro

Un vehicul atemporal.
Noul 911.

911 Carrera 4S: consum de carburant în l/100 km:  
urban 11,1 · extra urban 7,8 · mixt 9,0; emisii CO2 (mixte): 206 g/km.
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© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2019

Modelele prezentate sunt omologate pentru utilizarea pe străzile din Germania. 
Anumite dotări sunt disponibile numai opțional și contra cost. Disponibilitatea 
modelelor și opționalelor poate varia de la o piață la alta, în funcție de  reglementările 
locale. Pentru informații cu privire la echipările standard și opționale, vă rugăm 
contactați Centrul Porsche București. Toate informațiile cu privire la construcție, 
caracteristici, design, performanță, dimensiuni, greutate, consum și costuri de 
utilizare sunt corecte la data publicării (01/19). Porsche își rezervă dreptul de 
a modifica specificațiile și alte informații referitoare la produs fără avertisment 
prealabil. Culorile pot fi diferite de cele care apar în ilustrații. Erorile și omisiunile sunt 
exceptate. Pentru a citi nota în alte limbi, accesați www.porsche.com/disclaimer.

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.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG susține utilizarea hârtiei provenite din surse sustenabile. 
Hârtia utilizată pentru printarea acestei broșuri este în conformitate cu cele mai 
stricte reglementări FSC® (Forest Stewardship Council®).

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. 

Cifrele privind consumul și emisiile sunt determinate conform procedeului de 
măsurare prevăzut de lege. Începând cu 1.09.2017, anumite autoturisme noi au fost 
omologate conform procedurii de testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel 
mondial (WLTP), o procedură de testare mai realistă pentru măsurarea consumului 
și a emisiilor. Începând cu 1.09.2018, WLTP a înlocuit New European Driving Cycle 

(NEDC).  Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul de combustibil și valorile 
emisiilor de CO2 determinate conform WLTP vor fi, în multe cazuri, mai mari decât cele 
determinate conform NEDC. Acest lucru poate duce la modificări ulterioare în ceea 
ce privește impozitarea vehiculelor de la 1.09.2018. Informații suplimentare privind 
diferența dintre WLTP și NEDC pot fi accesate la adresa www.porsche.com/wltp.

În prezent, suntem încă obligați să furnizăm valorile NEDC, indiferent de metoda 
de testare utilizată. Raportarea suplimentară a valorilor WLTP este voluntară până 
când utilizarea lor devine obligatorie. Pentru autovehiculele noi (ce sunt omologate 
conform WLTP), valorile NEDC vor fi derivate din cele WLTP în perioada de tranziție. 
Dacă valorile NEDC sunt afișate ca intervale, acestea nu se referă la un anumit 
vehicul și nu sunt incluse în ofertă, fiind destinate exclusiv ca mijloc de comparare a 
diferitelor tipuri de vehicule. Caracteristicile și accesoriile suplimentare pot schimba 
parametrii relevanți ai vehiculului, precum greutatea, ruliul și aerodinamica.  
În plus, condițiile meteorologice și de trafic, precum și stilul de condus pot 
afecta consumul de combustibil/de energie electrică, emisiile de CO2 și valorile 
de performanță ale mașinii. Informații suplimentare privind consumul oficial și 
valorile oficiale ale emisiilor pentru autovehiculele noi de pasageri pot fi găsite în 
„Ghidul privind consumul de carburant, emisiile de CO2 și consumul de energie al 
autoturismelor noi”, disponibil gratuit la toate punctele de vânzare și  
https://www.porsche.com/central-eastern-europe.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
Germania  
www.porsche.com

Valabil de la: 01/19 




