
Tequipment 911
Accessoires voor de 911 modellen



Dat geldt natuurlijk ook voor één van onze 

highlights: de Aerokit Turbo. Deze omvat 

een karakteristieke frontspoiler met  

vinnen aan de zijkant, gespoten side 

skirts, een unieke vaste achterspoiler 

met automatisch uitschuivende spoiler 

en een gespoten onderzijde achter. Het 

bijzondere: de Aerokit Turbo verbetert 

de neerwaartse druk op de voor- en  

achteras en zorgt dus niet alleen  

voor een fraaier uiterlijk, maar ook  

voor meer rijstabiliteit bij uw Porsche. 

U wilt uw Porsche achteraf nog persoon-

lijker maken? Nog sportiever, fraaier  

of comfortabeler? Zodat hij nog beter  

bij u past? Geen probleem. Want welke 

Tequipment producten u ook door uw 

Porsche dealer achteraf laat aanbrengen – 

uw Porsche blijft altijd ‘hightech uit  

Weissach’.

En de garantie? Die blijft in volle omvang 

behouden.

Bij uw Porsche dealer is meer informatie 

verkrijgbaar over Porsche Tequipment. 

Het complete productengamma kunt  

u bovendien ook online vinden op  

www.porsche.com/tequipment met 

behulp van de Tequipment Accessoire-

zoeker.

Porsche zet van oudsher maatstaven. 

Bij de ontwikkeling van auto's. Maar ook 

als het gaat om individuele accessoires 

voor uw Porsche. Daarbij staat Porsche 

Tequipment met 20 jaar ervaring en 

knowhow altijd garant voor hetzelfde: 

kwaliteit van Porsche niveau.

Voor de producten van Porsche  

Tequipment gelden dezelfde richtlijnen 

als voor de auto's: ontwikkeld, getest  

en geperfectioneerd in Weissach. Door 

dezelfde Porsche ingenieurs en ontwer-

pers die ook de auto's ontwikkelen.  

Alles met het oog op het totaalconcept, 

en op uw Porsche. 

Het resultaat: hoogwaardige producten 

waarmee u uw Porsche helemaal op uw 

wensen en behoeften kunt aanpassen. 

Achteraf en eenvoudig. Met producten 

die perfect bij uw Porsche passen.  

En bij u.

Porsche Tequipment. Al 20 jaar ons programma om uw rijplezier naar een nog hoger plan te brengen.
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Onze accessoires ogen nooit storend of 
buitenissig. Omdat ze altijd perfect zijn 
afgestemd op de auto.

1963. De eerste 911. Vormgegeven naar 

onze ideeën.

En vandaag de dag? De huidige 911.  

Vormgegeven naar onze ideeën. En de 

uwe. Precies zoals u uw eigen, persoon-

lijke 911 voor ogen heeft.

Maak uw 911 nog unieker. Met producten 

van Porsche Tequipment. Of dat nu de 

Aerokit Turbo, de zwarte bi-xenonkop-

lampen, de achterlichten in helder glas  

of andere wielen betreft, laten we graag  

aan u over. Wat er allemaal mogelijk is?  

Dat ziet u op de volgende pagina’s. 

Belangrijk detail: de accessoires van  

Porsche Tequipment zijn samen met  

de 911 ontwikkeld. Daarom passen  

alle componenten als gegoten.

Exterieur6 · 
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[1] SportDesign voorbumper
De in de windtunnel van Porsche geopti-

maliseerde componenten zorgen voor 

meer neerwaartse druk. De nieuwe voor-

bumper met kenmerkende spoilerrand 

geeft de auto bovendien een compromis-

loos sportieve uitstraling.

Belangrijk detail: als uw auto af fabriek  

al is uitgerust met de SportDesign voor-

bumper, kan deze via Porsche Tequipment 

worden uitgebreid met de Aerokit Cup. 

Alleen voor 911 Carrera Coupé modellen.

Houd er rekening mee dat bodemvrijheid 

en aanloophoek hiermee kleiner worden.

Prettig om te weten dat een droom 
niet uitgedroomd hoeft te zijn.

[2] SportDesign Pakket
Het SportDesign Pakket bestaat naast de 

SportDesign voorbumper en de autonome 

spoilerrand uit een extra achterspoiler. 

Deze benadrukt de sportieve look van de 

911 modellen nog meer en vermindert 

bovendien de opwaartse krachten.

Belangrijk detail: auto’s die reeds af 

fabriek met het SportDesign Pakket zijn  

uitgerust, kunnen met de Aerokit Cup  

worden uitgebreid. Alleen voor  

911 Carrera Coupé modellen.

Houd er rekening mee dat bodemvrijheid 

en aanloophoek hiermee kleiner worden. 

Front- en achterspoiler mogen om aero-

dynamische redenen alleen samen worden 

gemonteerd.

Exterieur Exterieur · 98 · 



11 22

[1] Aerokit Turbo1

Voor een sportief uiterlijk en een sportief 

rijgevoel: de Aerokit Turbo. Alle compo-

nenten zijn in de windtunnel van Porsche 

getest en aerodynamisch geoptimaliseerd. 

Dat geldt dus ook voor de kenmerkende 

voorspoiler met vinnen aan de zijkant, de 

in exterieurkleur uitgevoerde side skirts, 

de specifieke vaste achterspoiler met 

automatisch uitschuivende spoiler en de in 

exterieurkleur gespoten onderzijde achter. 

De Aerokit Turbo zorgt voor meer neer-

waartse druk op de voor- en achterspoiler, 

verbetert de rijstabiliteit en benadrukt 

bovendien de dynamische uitstraling van 

uw auto. 

Het standaard Porsche Active  

Aerodynamics (PAA) blijft ongewijzigd.

Alleen voor de 911 Turbo modellen.

[2] Aerokit Cup1

Dit pakket omvat naast het SportDesign 

Pakket een gemodificeerde spoilerrand 

aan de voorzijde en een vast spoilerprofiel 

op de achterspoiler. Deze in de windtunnel 

van Porsche geteste en geoptimaliseerde 

componenten zorgen voor meer neer-

waartse druk op beide assen en verhogen 

de rijdynamiek. Ze benadrukken bovendien 

de band tussen de 911 en de autosport. 

Belangrijk detail: u kunt uw auto via  

Porsche Tequipment uiteraard ook met de 

Aerokit Cup laten uitbreiden als deze af 

fabriek al is voorzien van de SportDesign 

voorbumper of een SportDesign Pakket.

Alleen voor de 911 Carrera Coupé modellen.

1 Houd er rekening mee dat bodemvrijheid 

en aanloophoek hiermee kleiner worden. 

Front- en achterspoiler mogen om  

aerodynamische redenen alleen samen  

worden gemonteerd.

Exterieur Exterieur · 1110 · 
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[1] Onderzijde achter gespoten1

Consequent sportief. Met de in kleur  

te spuiten onderzijde achter kunt u uw  

Porsche optimaal afstemmen op uw  

wensen. Bijzonder individueel.

[2] Luchtinlaten in zijpaneel achter 
gespoten2

Een echte sporter oogt ook en profil  

harmonieus. Vooral als de luchtinlaten  

in het zijpaneel achter perfect zijn  

afgestemd op uw wensen. En op de  

sportieve uitstraling van uw Porsche.

[3] Lamellen luchtinlaat/-uitlaat gespoten3

Van voren net zo dynamisch als van achte-

ren. Met de in kleur uit te voeren lamellen 

van de luchtinlaat in het front (links/rechts) 

en de luchtuitlaat in de achterzijde (links/

rechts). Dan rest nog één vraag: sportief? 

Of nog sportiever?

1 Alleen voor de 911 Turbo modellen.
2 Alleen voor de 911 Turbo modellen  

en 911 GT3 RS.

3 Alleen voor de 911 Turbo modellen.  

De uitvoering is afhankelijk van het  

model en de uitrusting.

Exterieur Exterieur · 1312 · 
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[1] Side skirts gespoten
Voor de 911 ontwikkeld en door u voltooid. 

Met de set gespoten side skirts geeft u 

uw Porsche nog meer individualiteit mee.

[2] Modelaanduiding op portieren
Leverbaar in zwart en zilver met de 

logo’s ‘911 Carrera’, ‘911 Carrera S’, 

‘911 Carrera 4’, ‘911 Carrera 4S’, 

‘911 Turbo’, ‘911 Turbo S’, ‘911 Targa 4’  

en ‘911 Targa 4S’.

[3] SportDesign buitenspiegels
De sierlijke vorm van de buitenspiegels 

met V-vormige spiegelvoet laat zien dat 

sportiviteit niet alleen een kwestie van 

kracht is, maar ook een kwestie van het 

juiste profiel.

Exterieur Exterieur · 1514 · 
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[1] Bi-xenonkoplampen zwart incl. 
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Liefde op het eerste gezicht: de zwarte 

bi-xenonkoplampen inclusief Porsche 

Dynamic Light System (PDLS) vormen 

markante details en zorgen voor een nog 

indrukwekkender uiterlijk. Ook de licht units 

in de voorbumper zijn enigzins getint.

De functie en vormgeving komen overeen 

met die van de standaarduitvoering.

[2] Led-koplampen zwart incl. 
Porsche Dynamic Light System Plus 
(PDLS+) (niet afgebeeld)
Goed zien en er goed uitzien. Met de mar-

kante, in zwart uitgevoerde led-koplampen 

incl. Porsche Dynamic Light System Plus 

(PDLS+) is beide mogelijk. Ze geven uw 

911 met hun in donkerchroom metallic 

afgewerkte binnenzijde en gespoten ran-

den een heel eigen uitstraling.

De functie en de vormgeving komen  

overeen met de reguliere optionele 

led-koplampen incl. Porsche Dynamic 

Light System Plus (PDLS+).

[3] Achterlichten in helder glas
De afdekkingen van deze achterlichten zijn 

transparent en getint. Dat zorgt voor een 

vrij zicht op de led-techniek. 

De functie en vormgeving komen overeen 

met die van de standaarduitvoering.

Bij de 911 Carrera 4 en Targa 4 modellen 

incl. doorlopende achterlichtunit in helder 

glas. 

Exterieur Exterieur · 1716 · 
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Er zijn veel maateenheden. Soms is echter 

inch de enige maateenheid die ertoe doet. 

Omdat u graag grip op de zaak heeft.  

De wielen van Porsche Tequipment weten 

te overtuigen: optisch, dynamisch en  

Een stabiele basis onderscheidt Porsche al sinds 1948. [1] 20 inch SportDesign 
complete zomerwielenset
Eéndelig lichtmetalen wiel in meerspaaks 

design met racesportlook. Optimaal 

gewicht door toepassing van flowforming-

technologie.

[2] 20 inch SportTechno 
complete zomerwielenset
Eéndelig lichtmetalen wiel. Optimaal 

gewicht door toepassing van flowforming-

technologie. In GT-zilver metallic gespoten 

en met gepolijst kopvlak.

veiligheidstechnisch. Omdat er bij het  

ontwerpen en testen geen compromissen 

zijn gesloten. Voor een onvergelijkbaar 

resultaat. Perfect passend bij uw 911.

Exterieur Exterieur · 1918 · 
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[1] 20 inch Carrera S 
complete zomerwielenset
Dynamisch en krachtig – net zoals uw 

Porsche: dit lichtmetalen wiel in filigraan 

5-spaaks design met dubbele spaken.

[2] 20 inch Carrera S 
complete zomerwielenset 
platina zijdeglans gespoten
Uw Porsche staat synoniem voor dynamiek. 

Dat geldt ook voor de wielen. De in platina 

zijdeglans gespoten 20 inch Carrera S 

complete zomerwielenset benadrukt de 

sportiviteit van uw auto en zorgt voor nog 

meer individualiteit. Inclusief wielnaafaf-

dekking met gekleurd Porsche embleem.

[3] 20 inch Carrera S 
complete zomerwielenset 
zwart hoogglans gespoten
De zwart hoogglans gespoten velgharten 

zorgen voor een indrukwekkende uitstraling 

en laten de 20 inch Carrera S complete 

zomerwielenset nog krachtiger ogen. 

Inclusief wielnaafafdekkingen met gekleurd 

Porsche embleem.

[4] 20 inch Carrera Classic 
complete zomerwielenset
Lichtmetalen wiel in 10-spaaks design in 

bi-colorlook. Gespoten in titaniumkleur 

met gepolijste kopvlakken. De filigrane 

spaken geven een mooie blik op het 

Porsche remsysteem.

Exterieur Exterieur · 2120 · 
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[1] 20 inch 911 Turbo 
complete zomerwielenset
Zo onmiskenbaar als een 911 Turbo.  

Het centrale thema: lichtmetaal – vanzelf-

sprekend gesmeed voor een laag gewicht 

en daarmee een laag onafgeveerd gewicht. 

Met 10 dubbele spaken en bi-colorlook 

(titaniumkleurig/gepolijst). Voor een uiter-

lijk dat net zo imposant is als de prestaties. 

[2] 20 inch Sport Classic 
complete zomerwielenset 
zwart zijdeglans gespoten
De naamgever: de slechts 250 keer 

gebouwde 911 Sport Classic uit de  

jaren 2009 en 2010. Het Sport Classic wiel  

met het uiterlijk van de klassieke Fuchs-velg 

met 5 spaken is zwart zijdeglans gespoten. 

Het velghart en de velgrand van dit één-

delige, gesmede lichtmetalen wiel zijn 

gepolijst. Inclusief wielnaafafdekkingen 

met monochroom Porsche embleem.

[3] 20 inch Sport Classic 
complete zomerwielenset 
zwart hoogglans gespoten
De ééndelige, gesmede lichtmetalen wielen 

in 5-spaaks Sport Classic design zorgen 

voor een imposant voorkomen. De zwarte 

hoogglans gespoten wielen hebben een 

gepolijste rand rondom en laten de 911 

nog krachtiger ogen. Inclusief wielnaafaf-

dekking met gekleurd Porsche embleem.

Exterieur Exterieur · 2322 · 
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3

[1] 20 inch 911 Turbo 
complete winterwielenset
De gesmede lichtmetalen wielen met 

10 dubbele spaken en bi-colorlook  

(titaankleur/gepolijst) ogen verfijnd  

en krachtig tegelijkertijd.

[2] 20 inch 911 Turbo S 
complete winterwielenset
De gesmede lichtmetalen wielen met een 

op de autosport geïnspireerd spaakdesign 

in bi-colorlook (zwart/gepolijst) en de 

eveneens uit de autosport stammende 

centrale wielmoer staan voor performance – 

ook in de winter.

[3] 20 inch Carrera S 
complete winterwielenset
Het wiel met 5 dichte dubbele spaken 

zorgt voor een bijzonder sportief voorko-

men – en met winterbanden bij lage  

temperaturen voor meer grip.

[4] 20 inch Carrera S 
complete winterwielenset 
platina zijdeglans gespoten
Uw Porsche staat voor grootse dynamiek. 

Datzelfde geldt voor de wielen. De in platina 

zijdeglans gespoten 20 inch Carrera S 

complete winterwielenset benadrukt de 

sportiviteit van uw auto en zorgt voor  

nog meer individualiteit. Inclusief wiel-

naafafdekkingen met gekleurd Porsche 

embleem. 

[5] 19 inch Carrera 
complete winterwielenset 
Spreekt net zo tot de verbeelding als uw 

Porsche: het 5-spaaks 19 inch Carrera 

wiel. Het wiel overtuigt door functioneel 

design, sportieve elegantie en uitmunten-

de tractie, die – met winterbanden – ook 

bij lage temperaturen volop beschikbaar is.

Exterieur Exterieur · 2524 · 
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Velgmaat  
(naafdiepte in mm) Bandenspecificaties

20 inch SportDesign  
complete zomerwielenset1

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

20 inch SportTechno  
complete zomerwielenset3

• – – – – – Voor: 9 J x 20 ET 51
Achter: 11,5 J x 20 ET 68

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor: 9 J x 20 ET 51
Achter: 11,5 J x 20 ET 48

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

20 inch Carrera S  
complete zomerwielenset1

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

Voor: vooras  
Achter: achteras  
ET: naafdiepte

De voetnoten vindt u op pagina 31.

20 inch Carrera Classic  
complete zomerwielenset1

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL
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Velgmaat  
(naafdiepte in mm) Bandenspecificaties

20 inch Carrera S  
complete zomerwielenset  
platina zijdeglans  
gespoten1

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

20 inch Carrera S  
complete zomerwielenset  
zwart hoogglans  
gespoten1

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51 
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor:  8,5 J x 20 ET 51
Achter:  11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

Exterieur Exterieur · 2726 · 
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Velgmaat  
(naafdiepte in mm) Bandenspecificaties

20 inch 911 Turbo 
complete zomerwielenset1

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51 
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 295/30 ZR 20 (101Y) XL

– • • 2 – • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

20 inch Sport Classic  
complete zomerwielenset, 
zwart zijdeglans gespoten3

– • • 2 – • 2 – Voor: 9 J x 20 ET 51
Achter: 11,5 J x 20 ET 48

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

20 inch Sport Classic  
complete zomerwielenset, 
zwart hoogglans gespoten3

– – – • 2 – – Voor: 9 J x 20 ET 51
Achter: 11,5 J x 20 ET 56

Voor: 245/35 ZR 20 (91Y)
Achter: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

20 inch Carrera S  
complete winterwielenset 4, 5

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter:  11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

– • • 2 • 7, 8 • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

20 inch 911 Turbo S  
complete winterwielenset 4, 5

– – • 6 – • 6 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

– – – • – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 59

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

– – – – – • Voor: 9 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 59

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S
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Velgmaat  
(naafdiepte in mm) Bandenspecificaties

20 inch 911 Turbo  
complete winterwielenset 4, 5

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51 
Achter: 11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

– • • 2 – • – Voor: 8,5 J x 20 ET 51 
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

– – – • – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51 
Achter: 11 J x 20 ET 56

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

Voor: vooras  
Achter: achteras  
ET: naafdiepte

De voetnoten vindt u op pagina 31.
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Remmen met ABS op nat wegdek 
(80–0 km/h) bij +3 °C

100 105 110 115 120

Remmen met ABS op sneeuw 
(40–0 km/h)

100 105 110 115 120

Illustratieve weergave: remweg in % (gemeten bij gebruik van banden met Porsche specificatie). 
Geoptimaliseerde remwegen door het gebruik van Porsche winterbanden. Absolute waarden kunnen afwijken.

Met zomerbanden

Met zomerbanden

Met winterbanden ca. 12% kortere remweg

Met winterbanden ca. 19% kortere remweg

Omschrijving  91
1 

Ca
rr

er
a

 91
1 

Ca
rr

er
a 

S

 91
1 

Ca
rr

er
a 

4
 91

1 
Ca

rr
er

a 
4S

 

 91
1 

Ca
rr

er
a 

GT
S

 91
1 

Ca
rr

er
a 

4 
GT

S

 91
1 

Tu
rb

o
 91

1 
Tu

rb
o 

S

 91
1 

Ta
rg

a 
4

 91
1 

Ta
rg

a 
4S

 91
1 

Ta
rg

a 
4 

GT
S

 91
1 

GT
3

Velgmaat 
(naafdiepte in mm) Bandenspecificaties

20 inch Carrera S  
complete winterwielenset  
platina zijdeglans  
gespoten4, 5

• – – – – – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter:  11 J x 20 ET 70

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

– • • 2 • 7, 8 • 2 – Voor: 8,5 J x 20 ET 51
Achter: 11 J x 20 ET 52

Voor: 245/35 R 20 91V M+S
Achter: 295/30 R 20 97V M+S

19 inch Carrera  
complete winterwielenset4, 5

• – – – – – Voor: 8,5 J x 19 ET 54
Achter: 11 J x 19 ET 69

Voor: 235/40 R 19 92V M+S
Achter: 285/35 R 19 99V M+S

– • • 2 – • 2 – Voor: 8,5 J x 19 ET 54
Achter: 11 J x 19 ET 48

Voor: 235/40 R 19 92V M+S
Achter: 295/35 R 19 100V M+S

Tips voor het gebruik van 
winterbanden

Voor een zomerband begint de winter zodra 

het kouder wordt dan +7 °C. Vanaf die 

temperatuur wordt de rubbercompound 

geleidelijk aan harder, waardoor de remweg 

toeneemt. Porsche adviseert daarom om 

bij winterse temperaturen winterbanden  

te gebruiken. Zodat uw 911 ook bij lage 

temperaturen de veiligheid kan bieden  

die u van een Porsche mag verwachten.  

Winterbanden die zijn vrijgegeven door 

Porsche zijn herkenbaar aan de N-codering 

op de wang van de band.

Voor: vooras  
Achter: achteras  
ET: naafdiepte

De voetnoten vindt u op pagina 31. 
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Type band Maat Brandlabel/ 
rolweerstand

Grip op nat 
wegdek

Extern 
rolgeluid*
klasse

Extern 
rolgeluid
(dB)

Zomerbanden 235/40 ZR 19
285/35 R 19
295/35 ZR 19
245/35 ZR 20
295/30 ZR 20
305/30 ZR 20

E
E
E
G–F
E
E

B
C
B
C–A
A
C–A

68
70
71
71–70
74
74–70

Winterbanden 235/40 R 19
285/35 R 19
245/35 R 20
295/30 R 20

E
C
E
C

C
C
C
C

72
73
72 –70
74 –73

De specifieke bestelling van een bepaald type band is om logistieke en productietechnische  
redenen niet mogelijk. Het type band kan afwijken van de afbeelding. 
* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Brandstoflabel, grip op nat wegdek, rolgeluid:Remgedrag van banden:

7 Geen ruimte voor sneeuwkettingen – alleen voor  
winterbanden.

8 Niet in combinatie met Porsche Ceramic Composite 
Brake (PCCB).

Let op: de afgebeelde wielnaafafdekkingen behoren –  
met uitzondering van het 20 inch Carrera S wiel in  
platina zijdeglans of zwart hoogglans gespoten alsmede  
het 20 inch Sport Classic wiel in zwart hoogglans of  
zwart zijdeglans gespoten – niet tot de leveringsomvang. 

Mocht de velg-bandcombinatie niet in uw autopapieren 
zijn vermeld, vraag uw Porsche dealer dan om een 
bewijs van de fabrikant. De gemonteerde banden zijn 
uitsluitend banden die aan de specificaties van Porsche 
voldoen. Deze banden zijn te herkennen aan de code-
ring (N0, N1 enzovoort) op de zijkant van de banden. 
Alleen deze banden worden door Porsche aanbevolen.

 • Geschikt
 – Niet geschikt
1 Optioneel: gebruik van 5 mm spoorverbreders op 

voor- en achteras.
2 Alleen leverbaar voor auto’s zonder centrale wielmoer. 
3 Niet in combinatie met 5 mm spoorverbreders (XRP).
4 Winterbanden tot max. 240 km/h.
5 Geschikt voor sneeuwkettingen, zolang er geen 

spoorverbreders zijn gemonteerd.
6 Alleen leverbaar voor GTS modellen. Wiel zwart  

zijdeglans gespoten. 



1 2 5

3

6

[3] Diefstalbeveiliging voor wielen
4 wielbouten voor lichtmetalen wielen  

met doeltreffend coderingssysteem  

(Thatcham).

[4] Wielbouten, zwart 
incl. diefstalbeveiliging (niet afgebeeld)
Set wielbouten, zwart, bestaande uit 

16 wielbouten en 4 diefstalbeveiligingen. 

Leverbaar in 2 uitvoeringen: voor auto’s 

met en zonder 5 mm spoorverbreders.

[1] Sneeuwkettingen
Speciaal op Porsche modellen afgestemde 

uitvoering (2 stuks) met dunne ketting van 

kleine schakels. Voor eenvoudige montage 

op de achterwielen.

Niet in combinatie met spoorverbreders.

[2] Wielnaafafdekkingen
De finishing touch voor de wielen van  

uw 911: wielnaafafdekkingen met gekleurd 

Porsche embleem.

[5] Spoorverbreders
Door gebruik te maken van spoorverbre-

ders komen de wielen verder naar buiten. 

Uw 911 oogt sportiever doordat de wielen 

perfect aansluiten op de buitenste randen 

van de wielkasten. Leveringsomvang:  

4 spoorverbreders (5 mm), 16 wielbouten 

en 4 antidiefstalwielbouten in zwart.

[6] Sierdoppen
Set, bestaande uit 4 zilverkleurige sier-

doppen met ingeperst Porsche embleem.

Voor zowel auto’s met bandenspannings-

controlesysteem (RDK) als zonder RDK 

(niet afgebeeld).
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De drang naar prestaties.  
Consequent doorgevoerd.

De 911 en autosport. Een onlosmakelijke 

eenheid. Omdat wij datgene wat wij op de 

wereldwijde circuits leren, ook toepassen  

in onze productieauto’s. Met een merkbaar 

resultaat: continu verbeterde performance – 

tot in het kleinste detail. En het mooiste 

is: u kunt de performance nog verder  

verbeteren. Met accessoires van Porsche 

Tequipment.

Of het nu om een sportuitlaatsysteem 

gaat of om een powerkit, alle producten 

hebben maar één doel voor ogen: meer 

vermogen voor uw Porsche. En daardoor 

meer rijplezier voor u.

Performance34 · 

Performance
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911 Carrera S Coupé / 911 Carrera 4S Coupé / 911 Carrera S Cabriolet / 911 Carrera 4S Cabriolet / 911 Targa 4S modellen met schakelbak/PDK

Rijprestaties  911 Carrera S  911 Carrera 4S 911 Carrera S Cabriolet 911 Carrera 4S Cabriolet 911 Targa 4S

Topsnelheid 308 km/h/306 km/h 303 km/h/301 km/h 305 km/h/303 km/h 300 km/h/298 km/h 300 km/h/298 km/h

0–100 km/h 4,4 s/4,2 s 4,4 s/4,2 s 4,6 s/4,4 s 4,6 s/4,4 s 4,7 s/4,5 s

0–100 km/h met  
SPORT PLUS knop

–/4,0 s –/4,0 s –/4,2 s –/4,2 s –/4,3 s

Tussenacceleratie
(80–120 km/h)

 
5,9 s/2,4 s
5e versnelling/–

 
6,0 s/2,5 s
5e versnelling/–

 
6,2 s/2,5 s
5e versnelling/–

 
6,3 s/2,7 s
5e versnelling/–

 
6,5 s/2,7 s
5e versnelling/–

911 Carrera S/911 Carrera 4S/911 Targa 4S modellen met powerkit
911 Carrera S/911 Carrera 4S/911 Targa 4S modellen standaard

911 Carrera S/Carrera 4S/Targa 4S modellen met powerkit:  

Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 13,9–12,2 · buitenwegen 7,7–6,7 · gemiddeld 10,0–8,7. CO2-emissie in g/km 235–202.

[1] Powerkit
Een fascinerende sportwagen – dat is de 

911. En dat is niet toevallig. Dat hebben we 

te danken aan het Porsche ontwikkelings-

centrum in Weissach. Hier werken onze 

ontwerpers en ingenieurs vol overgave aan 

steeds weer nieuwe ideeën. Het jongste 

resultaat: de nieuwe powerkit Carrera S – 

leverbaar voor de Targa 4S en de 

911 Carrera S (model 991).

Voor iedereen die het graag zwart op wit  

heeft: het vermogen is verhoogd van 

294 kW (400 pk) naar 316 kW (430 pk). 

De acceleratie van 0 naar 100 km/h  

verloopt hierdoor 0,1 seconde sneller en 

duurt bij de Targa 4S en de 911 Carrera S 

modellen met PDK1 en SPORT PLUS knop 

slechts 4,0 seconden. De topsnelheid 

bedraagt afhankelijk van de uitvoering 

maximaal 308 km/h.

Voor de vermogenstoename zijn tal van 

hoogwaardige maatregelen doorgevoerd: 

de inlaatkanalen van de cilinderkoppen  

zijn bewerkt en gepolijst. De slag van de 

inlaatnokkenas is vergroot – de elektroni-

sche motorsturing is aangepast.

De highlight van de powerkit voor de 

Carrera S is het nieuw ontwikkelde  

resonantie-inlaatsysteem met 6 plus  

1 schakelbare kleppen, die heen en weer 

schakelen tussen geometrieën die gericht 

zijn op een maximaal vermogen en een 

maximaal koppel. Dat zorgt met name bij 

hogere toerentallen voor extra vermogen. 

Door toepassing van een extra midden-

koeler kan dit vermogen ook daadwerkelijk 

worden benut. 

Andere onderdelen: het sportuitlaatsysteem 

met 2 dubbele eindpijpen in een opvallend 

design en de titaniumkleurige motorafdek-

king met details van carbon.

Let goed op of modelspecifieke extra 

onderdelen nodig zijn (zie montagehand-

leiding).

1 7-traps Porsche Doppelkupplung (PDK).Het enige alternatief voor sportiviteit? 
Nog meer sportiviteit.

Performance · 3736 · Performance
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[1] Sportuitlaatsysteem
De Porsche sound. Krachtig, pittig en 

sportief. En het mooiste is: het kan nog 

beter. Dankzij het sportuitlaatsysteem – 

met gemodificeerde uitlaatdempers en 

2 dubbele eindpijpen in individueel design. 

Afhankelijk van de rijstijl verandert het 

geluid: bij rustig rijden hoort u het krachtige 

standaardgeluid, bij sportief rijden wordt 

het geluid duidelijk pittiger. En dat met 

één druk op de speciale knop die rechts 

in de schakelaarlijst is geïntegreerd.  

De individuele eindpijpen behoren tot  

de leveringsomvang.

Houd u er rekening mee dat er eventueel 

modelspecifieke extra onderdelen nodig 

zijn (zie montagehandleiding).

[2] Sporteindpijpen
Dubbele eindpijpen in individueel design 

van verchroomd roestvast staal. Voor  

een sportief accent aan de achterzijde 

van uw 911.

[3] Stuurbekrachtiging Plus  
(niet afgebeeld)
Of u nu snel of langzaam rijdt: de stuurbe-

krachtiging Plus past zich aan de snelheid 

van uw 911 aan. Hierdoor werkt de bestu-

ring lichter bij het manoeuvreren en bij 

lagere snelheden.

[4] Sportkuipstoel
Zorgt voor nog meer sportiviteit – niet 

alleen optisch. Met neerklapbare rugleuning, 

geïntegreerde thoraxairbag en handmatige 

lengteverstelling. De stoelkuip is gemaakt 

van glas- en koolstofvezel versterkte kunst-

stof met een oppervlak van siercarbon. 

Leverbaar in zwart leder met ingeperst 

Porsche embleem op de hoofdsteunen.

[5] Pedalen en voetsteun van aluminium
De pedalen en voetsteun bestaan – net als 

in de racesport – uit massief aluminium. 

Ze zijn gezandstraald, geanodiseerd en 

voorzien van een nanocoating. Dit verleent 

uw 911 een opmerkelijke look – en zorgt 

voor een bijzonder goede grip.

[6] Tankdop aluminiumlook
Met deze tankdop in aluminiumlook krijgt 

uw Porsche er een detail met cachet bij. 

Het ontwerp is gebaseerd op de vormge-

ving van de tankdoppen van historische 

racewagens. Voorzien van een ‘PORSCHE’ 

logo en een verliesbeveiliging.

Performance · 3938 · Performance



De autosport en het circuit vormen een 
eenheid. Samen met uw auto.

De autosport en het circuit horen van meet 

af aan bij Porsche bij het ontwikkelings- en 

testprogramma. Nergens anders worden de 

auto en het materiaal aan grotere belastin-

gen blootgesteld. Dat resulteert bijvoorbeeld 

in de autosport-accessoires van Porsche 

Tequipment. Volop gebruiksgemak. Inclusief 

goedkeuring voor het wegverkeer. Voor 

buitengewone prestaties en een net zo 

opvallende look.

Ontwikkeld door autosportingenieurs  

die ook racewagens maken en langs het 

circuit actief zijn.

Autosportaccessoires40 · 

Autosportaccessoires
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[3] ‘PORSCHE’ logo’s op de flanken2

Het ‘PORSCHE’ logo langs de side skirts  

is een mooie aanvulling op de autosport-

stickerset.

Leverbaar in de kleuren zwart, zilver, 

blauw en rood.

logo en sierstrook op de bagageruimteklep 

alsmede sierstroken op het dak, de achter-

spoiler en de side skirts.

[2] Autosportstickerset2

De set staat voor pure autosport. Met 

‘PORSCHE’ logo in een sierstrook op  

de bagageruimteklep, die via het dak  

doorloopt naar de achterspoiler.

Leverbaar in de kleuren zwart, zilver, 

blauw en rood.

Racesportgenen worden van generatie op generatie doorgegeven.  
Ook optisch.

1 Alleen voor de 911 Carrera/ 

911 Carrera S/911 Carrera 4/ 

911 Carrera 4S Coupé modellen met 

Aerokit Cup of SportDesign Pakket, 

911 Turbo/911 Turbo S Coupé modellen 

met Aerokit Turbo, 911 GT3 en 

911 GT3 RS.
2 Alleen voor de 911 GT3 en 911 GT3 RS.

[1] Autosportstickerset  
Martini Racing Design1

Het populaire design van talrijke Porsche 

racewagens voor uw 911. Met ‘MARTINI’ 

Autosportaccessoires Autosportaccessoires · 4342 · 
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[1] 20 inch GT3 wielenset1

De zwart hoogglans of platina zijdeglans 

gespoten 20 inch GT3 wielenset is volledig 

afgestemd op een maximale acceleratie – 

ook die van uw hartslag. Samen met de 

afzonderlijk leverbare wielen zijn ze perfect 

toegesneden op een bezoekje aan het  

circuit.

1 GT3 wielenset 

Vooras: 9 J x 20 ET 55 

met banden 245/35 ZR 20 (91Y), 

Achteras: 12 J x 20 ET 47 

met banden 305/30 ZR 20 (103Y) XL.

[2] 20 inch GT3 RS wielenset2

Zowel op de openbare weg als op het  

circuit in zijn element: de zwart hoogglans  

of platina zijdeglans (niet afgebeeld) 

gespoten GT3 RS wielenset. Op de vooras 

zijn de wielen 20 inch groot, op de achteras 

21 inch. Samen met de afzonderlijk lever-

bare wielen staan ze garant voor  

bijzonder snelle rondetijden. 

2 GT3 RS wielenset 

Vooras: 9,5 J x 20 ET 50 

met banden 265/35 ZR 20, 

Achteras: 12,5 J x 21 ET 48 

met banden 325/30 ZR 21.

Voor de 911 GT3 RS is het 20 inch GT3  

wiel platina zijdeglans gespoten ook  

leverbaar als complete winterwielenset  

incl. banden. 

Vooras: 9 J x 20 ET 55 

met banden 245/35 ZR 20 (91Y), 

Achteras: 12 J x 20 ET 47 

met banden 305/30 ZR 20 (103Y) XL.

[3] Indoor-afdekhoes  
Martini Racing Design
De perfect passende indoor-afdekhoes 

van ademend, antistatisch materiaal 

beschermt uw auto optimaal tegen invloe-

den van buitenaf. En het legendarische 

design met ‘MARTINI’ logo en striping 

geeft uw garage een compleet nieuwe 

aanblik. 

Autosportaccessoires Autosportaccessoires · 4544 · 
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Beoordeling – racestatistiek (aantal gereden 

ronden, rondetijden, totaal afgelegde 

afstand, autogegevens, weersomstandig-

heden), snelheidsverloop, overzicht gede-

tailleerde rijgegevens (bijv. stuurhoek, 

remdruk, dwars- en langsacceleratie,  

verbruik per ronde) gebaseerd op nauw-

keurige meetgegevens ter beoordeling 

van de prestaties van bestuurder en auto. 

[1]  Porsche Track Precision App1

De app maakt een gedetailleerde weer-

gave, registratie en analyse van uw rijge-

gevens op de smartphone mogelijk (hier-

voor wordt een speciaal regelapparaat 

ingebouwd). De volgende functies staan 

ter beschikking:

Live-weergave – met registratie en weer-

gave van ronde- en sectortijd (Laptimer) en 

de afwijking van de gedefinieerde referen-

tieronde, ghostcar-functie, onder- en over-

stuur, wielslip en geautomatiseerd starten 

van ronden.

Analyse – videoregistratie en videoanalyse 

met rijgegevens als overlay (bijvoorbeeld 

toerental, versnelling, snelheid) en rijlijn-

weergave aan de hand van gps-gegevens 

op de smartphone.

[2]  Laptrigger1

Met de zender- en ontvangerbox van de 

Laptrigger kunt u uw rondetijden eenvou-

dige en nauwkeurig automatisch meten. 

De zenderbox dient op de start/finish-lijn 

te worden geplaatst. De ontvangerbox 

wordt in de auto geplaatst en aangesloten. 

Met behulp van de Porsche Track Precision 

App kunt u de gegevens analyseren en 

beoordelen. Leveringsomvang: set, 

bestaande uit zender- en ontvangerbox 

incl. set kabels en bevestigingsmateriaal  

in een handige draagtas.

Alleen in combinatie met Sport Chrono 

Pakket incl. voorbereiding Laptrigger. 

Voordat u de infrarood-zenderbox kunt 

gebruiken, dient deze op het stroomnet  

te worden aangesloten.

Gegevensuitwisseling – het opstellen en 

beheren van bestuurdersprofielen, traject-

beheer en -definitie, registratie- en video-

beheer, uitwisselingsfuncties.

Gebruik de app uitsluitend op afgesloten 

trajecten, niet op de openbare weg. Het 

gebruik van dit product (met name de 

videoregistratie) is in sommige landen of 

tijdens evenementen mogelijk niet toege-

staan. Controleer voor elk gebruik van  

de app of dit in lijn is met de wetgeving 

ter plaatse. Informatie over compatibele 

mobiele telefoons is te verkrijgen op  

www.porsche.com of bij uw Porsche dealer.

1 Alleen leverbaar voor de 911 GT3 en 

911 GT3 RS (model 991).
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Onmiskenbaar onze hand.  
En de uwe natuurlijk.

De 911 – van buiten onmiskenbaar door 

het unieke silhouet. Úw 911 – van buiten 

en van binnen onmiskenbaar dankzij de 

door u toegepaste individualisserings-

opties. Deze sportwagen staat tenslotte 

voor een heel bijzondere levensopvatting – 

de uwe. En voor vrijheid – ook op het 

gebied van vormgeving.

Interieur48 · 

Interieur
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[3] Mahonie1

Mahonie is een donkere edele houtsoort 

dat door zijn fijne nerf zeer modern en 

elegant oogt.

1 Hout is een natuurproduct. Afwijkingen  

in kleur en nerfstructuur zijn daardoor  

mogelijk.

[4] Aluminium, geborsteld
Geborsteld aluminium zet heldere accenten 

en staat voor sportief purisme.

[5] Carbon
Carbon is een licht, maar zeer sterk mate-

riaal uit de autosport dat met zijn sportieve 

uitstraling een autosportsfeer schept.

[1] Leder
Leder is een klassieker onder de natuur-

lijke materialen. Voorwerpen die gemaakt 

zijn van leder zijn tijdloos en slijtvast.

[2] Alcantara
Alcantara is een hoogwaardig, onder-

houdsvriendelijk en afwasbaar materiaal 

dat voor goede grip zorgt.

De 911 staat voor vrijheid van ontwerp. 
Ook van binnen.

Interieur Interieur · 5150 · 
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[3] Afdekking middenconsole mahonie
Uw 911. Nog individueler vormgegeven 

met de afdekking voor de middenconsole 

in mahonie. Charismatisch en uniek.

[1] Interieurpakket mahonie
Het pakket bestaat uit een schakel- resp. 

PDK1 keuzehendel met inlegstukken van 

mahonie alsmede sierstrips van mahonie 

op het dashboard.

[2] Multifunctioneel stuurwiel mahonie 
incl. stuurwielverwarming
Zo uniek als een vingerafdruk: de houtnerf 

op het multifunctionele stuurwiel in mahonie. 

Met de knoppen op het stuur kunt u com-

fortabel tal van audio- en eventueel telefoon- 

en navigatiefuncties bedienen.

[6] Afdekking middenconsole carbon
Deze afdekking is een detail dat de auto-

sportambiance in het interieur nog eens 

extra benadrukt.

1 7-traps Porsche Doppelkupplung (PDK).

[4] Interieurpakket carbon
Het pakket bestaat uit een schakel- resp. 

PDK1 keuzehendel met inlegstukken van 

carbon alsmede sierstrips van carbon op 

het dashboard.

[5] Multifunctioneel stuurwiel carbon 
incl. stuurwielverwarming
Autosportambiance binnen handbereik: 

het multifunctionele stuurwiel in carbon. 

Met de knoppen op het stuur kunt u  

comfortabel tal van audio- en eventueel 

telefoon- en navigatiefuncties bedienen.

Interieur Interieur · 5352 · 



1, 6 2 4

3

6

[3] PDK 1 keuzehendel aluminium
PDK1 keuzehendel van aluminium met een  

uniek design. De inzetstukken van de  

keuzehendel zijn bekleed met leder in  

interieurkleur.

[4] PDK 1 keuzehendel alcantara,  
schakelhendel alcantara (niet afgebeeld)
Deze schakelhendel of PDK1 keuzehendel 

benadrukt de link met de autosport. Beide 

hendels zijn bekleed met zwart alcantara.

[5] SportDesign stuurwiel alcantara  
(niet afgebeeld)
Door de alcantara bekleding biedt het 

stuurwiel veel grip, voelt het robuust aan 

en is het onderhoudsvriendelijk. Deze 

eigenschappen worden niet alleen in de 

autosport gewaardeerd.

[6] SportDesign stuurwiel
Dit stuurwiel in leder zorgt voor een sportief 

accent en is leverbaar in diverse uitvoerin-

gen. Voor handgeschakelde auto’s. Of voor 

PDK1 met schakelpaddles – de rechter-

paddle is voor het opschakelen, de linker 

voor het terugschakelen.

[1] Interieurpakket geborsteld aluminium
Het pakket bestaat uit een schakel- resp. 

PDK1 keuzehendel met inlegstukken van 

geborsteld aluminium alsmede sierstrips 

van geborsteld aluminium op het dashboard.

[2] Afdekking middenconsole  
geborsteld aluminium
Elk detail precies zoals u het graag heeft. 

Deze afdekking van geborsteld aluminium 

geeft een extra accent – een sportief 

accent.

1 7-traps Porsche Doppelkupplung (PDK).
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[1] Deksel opbergvak met Porsche 
embleem of ‘PORSCHE’ logo
Het deksel van het opbergvak in de  

middenconsole is bekleed met leder  

in interieurkleur en voorzien van een  

ingeperst Porsche embleem. Ook  

verkrijgbaar in alcantara met PORSCHE 

logo of embleem.

Een interieur  
om van te dromen.

Interieur Interieur · 5756 · 



1 2 4, 5 6

[2] Rubber vloermatten
Set van 2 perfect passende vloermatten 

in aantrekkelijk design met autosilhouet  

en ‘PORSCHE’ logo. Slipvast, met water-

geleiding en waterdicht. Met rand rondom.

[3] Verlichting voetenruimte achterin 
(niet afgebeeld)
De extra led-verlichting zorgt ook in de 

voetenruimte voor een opvallende uitstra-

ling. Voor de voetenruimte links en rechts 

achterin.

[1] Vloermatten met nubucklederen 
zoomrand
De perfect passende vloermatten met 

nubuck zoomrand en ‘PORSCHE’ logo  

hebben een waterdichte ruglaag en zijn 

slipvast. Een speciaal bevestigingssysteem 

zorgt ervoor dat de vloermatten op hun 

plek blijven. Verkrijgbaar als 2-delige en 

4-delige set.

[4] Autosleutel gespoten,  
sleuteletui leder
Set met 2 gespoten zijkanten. De perfecte 

aanvulling: het sleuteletui van glad leder met 

sierstiksel en ingeperst Porsche embleem.

[5] Sleuteletui alcantara
Het sleuteletui is gemaakt van zwart 

alcantara, de lus voor de autosleutel  

en de zijkanten zijn van zwart leder.  

Met sierstiksel in geselecteerde kleuren  

en met Porsche embleem.

[6] Elektrische startknop gespoten
Ook in het interieur kunt u voor extra  

individualiteit zorgen: in combinatie met  

de optie Porsche Entry & Drive kunt u de 

kunststof ring rond de elektrische start-

knop in de door u gewenste exterieurkleur 

laten uitvoeren.
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Dorpellijsten 
Blikvangers: de dorpellijsten. Met of  

zonder verlichting: de dorpellijsten van  

carbon of roestvast staal zorgen in elk  

geval voor een bijzonder en opvallend  

effect. Bij de uitvoering met verlichting  

springt het wit verlichte modellogo nog  

eens extra in het oog.

[1] Dorpellijsten carbon
Sportieve instap. Van het extreem lichte 

hightech materiaal carbon. Met modellogo.

[2] Dorpellijsten carbon, verlicht
Deze dorpellijsten van carbon met wit ver-

licht modellogo benadrukken zowel de 

sportiviteit als het extravagante karakter 

van uw auto.

[3] Dorpellijsten roestvast staal
Een schitterend detail zodra u het portier 

opent: de dorpellijsten van roestvast staal 

met modellogo.

[4] Dorpellijsten roestvast staal, verlicht
Waarom niet een lichtend voorbeeld zijn 

voor anderen? Met deze dorpellijsten met 

verlicht modellogo bent u het stralende 

middelpunt.

Interieur Interieur · 6160 · 



Uw 911 is een technisch meesterwerk.  
Met inbegrip van de communicatie-
techniek.

Traditie en innovatie. Design en functiona-

liteit. Performance en dagelijks gebruiks-

gemak. Dat is waar de 911 voor staat.  

En dat is waar de ‘Dr. Ing.’ in onze naam 

voor staat.

De 911 is de belichaming van de sport-

wagenfascinatie, zoals geen andere auto 

dat is. Hoogstaande techniek. Ook in het 

interieur – dankzij intelligente communi-

catietechniek van Porsche Tequipment.  

Hiermee komt u snel en veilig op uw 

bestemming. Op de meest sportieve 

manier.

Audio en communicatie62 · 
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harde schijf met kaartgegevens van  

de meeste Europese landen. Overige  

kenmerken: dynamische routeberekening, 

perspectiefweergave en automatische  

trajectregistratie.

Alleen voor auto’s met audiosysteem  

CDR Plus, BOSE® Surround Sound System  

of Burmester® high-end Surround Sound 

System.

[1] PCM incl. navigatiemodule  
en cd-/dvd-wisselaar 
Het centrale informatie- en communicatie-

systeem met 7 inch kleuren-touchscreen 

met hoge resolutie is eenvoudig te bedie-

nen. De radio is uitgerust met een dubbele 

RDS-tuner. De cd-/dvd-wisselaar voor  

6 cd’s is zowel geschikt voor de weergave 

van cd’s als audio-dvd’s en speelt ook 

mp3-disks af. Daarbij kan ook het geluid 

van video-dvd’s worden afgespeeld. De 

gps-navigatiemodule beschikt over een 

[2] Navigatie-update (niet afgebeeld)
Hiermee kunt u uw navigatiesysteem  

weer helemaal up-to-date maken  

(modeljaar 2015).

Informatie over de dataversie van uw PCM 

is verkrijgbaar bij uw Porsche dealer.

[3] Elektronische rittenadministratie
Met de optionele elektronische ritten-

administratie kunnen gegevens als kilo-

meterstand, ritafstand, datum en tijd  

maar ook vertrekpunt en bestemming  

voor elke rit automatisch worden bijge-

houden. Nadat de rittengegevens via  

Bluetooth® of de USB-aansluiting zijn 

gedownload uit het PCM, zijn ze met  

de meegeleverde software eenvoudig  

thuis op de pc verder te verwerken.

Alleen in combinatie met PCM 

incl. navigatiemodule.
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[2] Bluetooth® telefoonhoorn  
voor telefoonmodule3

Telefoonhoorn met display en eigen  

toetsenbord – voor discreet telefoneren.

[3] Spraakbediening3 (niet afgebeeld)
Met de spraakbediening zijn praktisch alle 

functies van het PCM met behulp van 

spraakcommando’s te bedienen. Opdrach-

ten of cijfercombinaties worden stemonaf-

hankelijk herkend. De gebruiker wordt 

door de verschillende functies geleid en 

[1] Telefoonmodule1

De optionele quadband gsm-telefoonmodule 

biedt een hoog bedieningscomfort en  

optimale gesprekskwaliteit. U plaatst uw 

simkaart rechtstreeks in de kaartlezer van 

het PCM of het audiosysteem CDR Plus, 

waarna u direct handsfree of met de optio- 

neel verkrijgbare draadloze telefoonhoorn 

vanuit uw auto kunt bellen. Een andere 

mogelijkheid is via de Bluetooth® koppe-

ling van uw mobiele telefoon via het  

SIM-Access Profile (SAP)2 of het Handsfree  

Profile (HFP)2.

commando’s worden akoestisch bevestigd. 

Het systeem hoeft niet te worden ingeleerd. 

Telefoonnummers, radiostations en naviga-

tiebestemmingen worden herkend wanneer 

deze worden uitgesproken in de vorm van 

hele woorden.

[4] Onlinediensten
De optie onlinediensten biedt met de gratis 

verkrijgbare Aha Radio-app de mogelijkheid 

om diverse onlinediensten zoals webradio en 

gepersonaliseerde webmuziek, newsfeeds, 

weersverwachting en podcasts op het PCM 

te laten weergeven. Ook kan via spraakop-

drachten naar ‘Points of Interest’ worden 

gezocht, waarna deze als navigatiebestem-

ming kunnen worden overgenomen. U hebt 

via het PCM direct toegang tot onder 

andere Facebook® en Google® Local Search.

De Aha Radio-app is gratis verkrijgbaar  

via iTunes® en Google Play®. Voor iPhone®  

en Android®-apparaten. Bij Android®- 

apparaten moet de auto zijn voorzien  

van de als meeruitvoering leverbare 

mobiele-telefoonvoorbereiding of de  

telefoonmodule.

1 Alleen in combinatie met PCM incl.  

navigatiemodule of audiosysteem  

CDR Plus.
2 Informatie over compatibele  

mobiele telefoons is te verkrijgen  

op www.porsche.com of bij uw  

Porsche dealer.
3 Alleen in combinatie met PCM  

incl. navigatiemodule.
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Alleen in combinatie met PCM incl.  

navigatiemodule of audiosysteem  

CDR Plus.

Informatie over compatibele  

mobiele telefoons is te verkrijgen  

op www.porsche.com of bij uw  

Porsche dealer.

[2] Cruise control (niet afgebeeld)
Van groot belang voor elke sporter: de 

rustfasen. De cruise control zorgt hiervoor 

en helpt u snelheidslimieten niet te over-

schrijden. Bovendien kunt u door de gelijk-

matige snelheden brandstof besparen.  

[1] Mobiele-telefoonvoorbereiding
Voor de Bluetooth®-koppeling van mobiele 

telefoons die het Handsfree Profile (HFP) 

ondersteunen, is tegen meerprijs een 

handsfreeset leverbaar. In geval van een 

HFP-koppeling vervult het PCM alleen de 

functie van handsfreesysteem. De basis-

functies van de mobiele telefoon kunnen 

via het PCM of het tegen meerprijs lever-

bare multifunctionele stuurwiel worden 

bediend. De gsm-verbinding wordt hierbij 

tot stand gebracht via de antenne van de 

mobiele telefoon.

De automatische snelheidsregeling – voor 

snelheden tussen 30 en 240 km/h – wordt 

via een schakelaar aan een aparte stuurko-

lomhendel geactiveerd.

[3]  Porsche Vehicle Tracking System 
(PVTS)
Met dit systeem is het mogelijk om gestolen 

auto’s te lokaliseren in grote delen van 

Europa – ongeacht uw eigen woonplaats. 

De locatie van de auto wordt niet perma-

nent bewaakt, maar alleen in een nood- 

situatie. Bij diefstal of een poging daartoe 

(er wordt automatisch een stil alarm geac-

tiveerd), of direct nadat de eigenaar van 

de auto aangifte van diefstal heeft gedaan. 

Het PVTS is in alle betreffende landen uit-

gebreid getest om de service af te stemmen 

op de hoge eisen die Porsche eraan stelt. 

Uw Porsche dealer informeert u graag in 

detail over de mogelijkheden.

Alleen leverbaar voor auto’s die af fabriek 

voorbereid zijn voor het Porsche Vehicle 

Tracking System (PVTS).

Aan deze service zijn kosten verbonden  

voor de diensten van een serviceprovider.  

Uw Porsche dealer kan u hierover  

informeren.
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Ook op het gebied van transport en 
onderhoud kunt u op ons rekenen.

911 en transport? Dat lijkt een tegenstel-

ling, maar is het niet. Een ding waar wij 

meester in zijn, is het verenigen van ogen-

schijnlijke tegenstellingen. Zo kunt u het 

Porsche rijden eenvoudig combineren met 

uw andere favoriete sporten, zoals bij-

voorbeeld fietsen, skiën of snowboarden.

Na gedane arbeid is rust en onderhoud op 

zijn plaats. Op de volgende pagina’s vindt 

u van alles hiervoor: van afdekhoezen tot 

aan microvezel reinigingsdoekjes.

Transport en onderhoud70 · 
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Passie voor de 911 kan tenslotte 
al van kleins af aan ontstaan.

De kinderzitjes zijn zwart met grijs, met 

een rode bies. De Porsche kinderzitjes 

kunnen eenvoudig en veilig op de bijrij-

dersstoel worden bevestigd of met het 

3-punts gordelsysteem worden vastgezet. 

Als extra beveiliging hebben de Porsche 

Baby Seat en de Porsche Junior Seat  

ISOFIX een eigen 5-punts gordelsysteem.

[2] Voorbereiding bijrijdersstoel voor 
kinderzitje (niet afgebeeld)
Deze montagevoorbereiding omvat een 

ISOFIX-bevestigingsbeugel voor montage 

tussen zitting en rugleuning alsmede een 

sleutelschakelaar om de bijrijdersairbag 

buiten werking te stellen. De bijrijdersairbag 

moet buiten werking worden gesteld als u 

Laat kinderen een sportwagen tekenen en 

u zult verbaasd zijn hoe vaak u het silhouet 

van een 911 te zien krijgt. Rijden in een 

Porsche is nu eenmaal een grootse erva-

ring. Ook voor de kleintjes. Daarom zijn er 

de kinderzitjes van Porsche Tequipment. 

Voor Porsche passagiers van 0 tot 12 jaar.

[1]  Porsche kinderzitjes
De Porsche kinderzitjes in uniek design 

voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ze zijn 

speciaal voor Porsche auto’s getest en 

goedgekeurd en bieden inzittenden tot 

12 jaar alle comfort en veiligheid. Ze zijn 

gemaakt van ademende, huidvriendelijke 

stoffen en zijn gemakkelijk te onderhouden. 

Het overtrek is afneembaar en uitwasbaar. 

een kind tot 27 kg in een kinderzitje op de 

bijrijdersstoel vervoert.

 Porsche Junior Plus Seat 

ISOFIT 1, 3

G 2 – G 3

15 tot 36 kg

ca. 4 tot 12 jaar

Model:

Groep:

Gewicht:

Leeftijd:
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Model:

Groep:

Gewicht:

Leeftijd:

 Porsche Baby Seat  

+ Base ISOFIX1, 2

G 0+

tot 13 kg

tot ca. 15 maanden

 Porsche Junior Seat ISOFIX1

G 1

9 tot 18 kg

ca. 9 maanden tot 4 jaar

Model:

Groep:

Gewicht:

Leeftijd:

Kinderzitje uitsluitend in combinatie met montagevoorbereiding voor kinderzitje op bijrijdersstoel gebruiken. 
Op sportkuipstoelen mogen geen kinderveiligheidssystemen worden gebruikt.

1 ISOFIX/ISOFIT is een veilig, eenvoudig te gebruiken bevestigingssysteem voor kinderzitjes dat een starre  
verbinding tussen de carrosserie en het kinderzitje vormt.

2 Separaat aanbod ISOFIX Base.
3 Ook verkrijgbaar als Porsche Junior Plus Seat.
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[3] Fietsdrager
Afsluitbare fietsdrager voor het transport 

van alle gangbare fietsen met een buis-

diameter tot 100 mm. De kantelbeveiliging 

houdt de fiets veilig op zijn plek, zodat  

de plaatsing ervan wordt vereenvoudigd.  

Op de basisdragers kunnen maximaal 

3 fietsdragers worden geplaatst.

[4] Racefietsdrager
Racefietsdrager met snelspansysteem voor 

de voorvork en in lengterichting verstel-

bare achterwielbevestiging. Het voorwiel 

kan naar keuze in de voorwielhouder op 

de basisdrager of in een tas in het interi-

eur worden geplaatst. Ook geschikt voor 

fietsen met carbon frame. Er is ruimte 

voor maximaal 3 racefietsdragers. 

[1] Basisdragers daktransportsysteem
Het systeem is geschikt voor een dakbe- 

lasting tot 75 kg. De basisdrager kan  

worden uitgerust met speciale Tequipment 

transportmodules voor de meest uiteen- 

lopende toepassingen. Het systeem is  

eenvoudig te monteren en beveiligd tegen 

diefstal.

Alleen voor de 911 Coupé modellen.

[2] Ski-/snowboardhouder, uittrekbaar
Voor maximaal 6 paar ski’s of 4 snowboards 

(ca. 60 cm lange laadruimte). De afsluitbare 

ski- en snowboardhouder is afgestemd  

op de Porsche basisdragers, wat voor een 

eenvoudige montage zorgt. Doordat  

hij uittrekbaar is, kunnen de ski’s of snow-

boards eenvoudig op het dak worden 

geplaatst en er weer af worden gehaald.

Bij echte topatleten is er altijd 
nog ruimte voor meer.
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[2] Dakbox 320
Afsluitbare box van kunststof in zwart 

hoogglans (niet afgebeeld) of platina-look 

met ca. 320 liter inhoud. Kunststof  

matten op de bodem voorkomen dat  

de lading gaat glijden. Aan beide zijden  

te openen. Lengte 2.060 mm,  

breede 840 mm, hoogte 340 mm.

[1] Dakbox 520
Afsluitbare box van kunststof in zwart 

hoogglans of platina-look (niet afgebeeld) 

met een inhoud van ca. 520 liter en  

geïntegreerde skihouder. Aan beide  

zijden te openen. Lengte 2.180 mm,  

breedte 895 mm, hoogte 400 mm.
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[2] Indoor-afdekhoes
Perfect passende indoor-afdekhoes van 

ademend, antistatisch en vuilwerend  

materiaal. Voorzien van gekleurd Porsche 

embleem en ‘PORSCHE’ logo.

Verkrijgbaar voor Coupé en Cabriolet  

alsmede voor auto’s met SportDesign  

Pakket of Aerokit Cup.

[3] Bagageruimtekuip
De precies passende kunststof kuip is 

waterdicht en afwasbaar. Hiermee 

beschermt u de bagageruimte tegen vuil 

en beschadigingen. Met ‘PORSCHE’ logo.

De accessoires en de onderhoudsproducten 

zijn net zo hoogwaardig als uw auto.  

En daarmee eigenlijk even onmisbaar.  

Zij helpen het dagelijkse gebruiksgemak 

nog verder te verbeteren en het plezier  

in de 911 zo lang mogelijk te behouden. 

Laten we eerlijk zijn: dat zijn op zich al  

de beste redenen.

[1] Outdoor-afdekhoes
Perfect passende, zilvergrijze outdoor- 

afdekhoes met Porsche embleem en logo. 

Deze afdekhoes is waterafstotend en 

beschermt uw auto tegen weersinvloeden 

zoals fel zonlicht. Met diefstalbeveiliging.

Niet in combinatie met SportDesign  

Pakket of Aerokit Cup.

Er is equipment en er is Porsche Tequipment. 
En hiermee is eigenlijk alles gezegd.
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en buiten, lederreiniger en -verzorgings-

middel, doekjes, sponzen en een zeem. 

[2] Velgenonderhoudsset1

Reinigings- en onderhoudsset voor licht-

metalen velgen in een handige draagtas. 

De set omvat een velgenreiniger (zuurvrij, 

in een 500 ml-flacon met sproeikop),  

een spons en een driedelige set speciale 

borstels. De velgenreiniger met sproeikop 

is ook apart en als navulflacon (1.000 ml) 

verkrijgbaar.

[3] Lederonderhoudsset1

Reinigings- en onderhoudsset voor het 

lederen interieur van uw Porsche, verpakt 

in een handige draagtas. De set bestaat 

uit een lederreiniger (100 ml), lederverzor-

gingsmiddel (100 ml), sponzen en doekjes.

[1] Onderhoudstas Cabriolet, 
onderhoudstas Coupé (niet afgebeeld)1

Optimaal op uw Porsche afgestemde 

onderhoudsset in een handige draagtas 

met accessoires. De set voor de Coupé 

omvat insectenverwijderaar, wasshampoo, 

polish, harde was, ruitenreiniger voor  

binnen en buiten, lederverzorgingsmiddel, 

doekjes, sponzen en een zeem. De set 

voor de Cabriolet bestaat uit wasshampoo, 

harde was, onderhoudsmiddel voor de 

cabrioletkap, ruitenreiniger voor binnen  

1 Alle onderhoudsproducten zijn ook los 

verkrijgbaar. 
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[3]  Porsche Charge-o-mat1 
(niet afgebeeld)
Acculader (3,6 A) met druppellaad- en 

accubewakingsfunctie.

[4]  Porsche Charge-o-mat Pro1

Door het hogere laadvermogen (5,0 A) van 

de Porsche Charge-o-mat Pro is de accu 

sneller opgeladen. Een extra laadmodus 

voor de lichtgewicht lithium-ionenaccu  

van Porsche maakt bovendien toepassing  

in de autosport mogelijk. 

1 Voor de directe aansluiting op de 

autoaccu is een adapter verkrijgbaar. 

[5] Veiligheidshesje
Het veiligheidshesje in opvallend geel met 

reflecterende strepen zorgt ervoor dat u 

altijd zichtbaar bent. Door de compacte 

[1] Microvezel reinigingsdoek
Voor doeltreffende en veilige reiniging van 

het PCM touchscreen en andere gevoelige 

interieuroppervlakken. Set van 3 doekjes.

[2] IJskrabber
IJskrabber met telescoopsteel van  

aluminium. Met deze krabber maakt u  

uw auto moeiteloos sneeuw- en ijsvrij.  

De rubberen strip verwijdert in een  

handomdraai regendruppels en water  

van uw autoruiten.

verpakking kan het probleemloos in het 

dashboardkastje of in een van de andere 

opbergvakken van de auto worden opge-

borgen. 

Het meenemen van een veiligheidshesje is 

in veel EU-landen wettelijk verplicht.
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Panorama Porsche Tequipment
Ons accessoireprogramma waarmee u  

uw Porsche na aflevering helemaal kunt  

laten uitrusten zoals u dat persoonlijk  

wilt. Het complete productgamma kunt  

u ook online vinden op  

www.porsche.com/tequipment

Porsche Driver’s Selection
Of het nu gaat om lifestyle accessoires, 

mode of de speciaal voor uw Porsche  

ontworpen koffers en tassen – het  

productengamma onderscheidt zich  

door functionaliteit, kwaliteit en design.  

Zie www.porsche.com/webshop

Porsche dealer
Uw Porsche dealer en het ervaren perso-

neel staan garant voor vertrouwde service. 

Ze bieden u verschillende diensten aan en 

u kunt er terecht voor originele Porsche  

onderdelen en accessoires van topkwaliteit.

Porsche Service
Uw partner voor alle huidige Porsche 

modellen alsmede young- en oldtimers.  

Of het nu gaat om onderhoud of speciale 

reparatiemethodes.

Porsche Assistance
Deze hoogstaande, betrouwbare en  

exclusieve mobiliteitsservice is standaard  

bij de aankoop van een nieuwe Porsche.

Porsche Exclusive
Tal van suggesties om uw Porsche af  

fabriek helemaal naar uw eigen persoon-

lijke smaak en wensen te perfectioneren.  

Optisch en/of technisch. Maar altijd  

handwerk.

 Porsche Financial Services
Porsche Financial Services staat garant 

voor passende, toekomstgerichte en inno-

vatieve oplossingen op het gebied van 

financiële dienstverlening. Of het nu gaat 

om leasing, financiering of verzekering 

van uw Porsche.

Porsche Clubs
Sinds 1952 zijn er wereldwijd  

651 Porsche Clubs met 186.000 leden  

die hun fascinatie voor het merk Porsche  

met elkaar delen. Bel voor informatie  

+49 711 911-232 50 of kijk op  

www.porsche.com/clubs

‘Christophorus’
Het periodiek dat vijf keer per jaar ver-

schijnt. Met nieuws, interessante berichten 

en interviews rondom het merk Porsche. 

Op www.porsche.com/christophorus  

vindt u een keur aan artikelen.

Porsche op internet
Ook via onze website www.porsche.com  

kunt u uw fascinatie voor Porsche met  

ons delen.

 Porsche Travel Club
Maak kennis met de fascinatie die  

Porsche heet. Met reizen over spannende 

routes, omlijst door hotels en restaurants 

van topklasse. Wereldwijd. Voor informatie 

e-mail: info@porschetravelclub.de of  

bel: +49 711 911-233 60.

 Porsche Sport Driving School
Hier kunt u op internationale circuits niet 

alleen uw eigen rijvaardigheid verbeteren, 

maar ook uw Porsche beter leren kennen. 

Voor informatie  

e-mail: sportdrivingschool@porsche.de  

of bel: +49 711 911-233 64.

 Porsche Museum
In Stuttgart-Zuffenhausen nemen meer 

dan 80 auto’s u mee langs de indrukwek-

kende geschiedenis van Porsche. Van het 

prille begin tot nu. Met ware iconen zoals 

de 356, 911 en 917. Tentoongesteld in 

een unieke omgeving.

Porsche Classic
Uw partner voor originele Porsche onder-

delen en technische literatuur, maar ook 

voor services als onderhoud, reparatie 

en restauratie van klassieke Porsche 

modellen. Kijk voor meer informatie op: 

www.porsche.com/classic

Porsche Approved Occasions
Om de betrouwbaarheid en de waarde-

vastheid van uw auto te behouden,  

garanderen wij de meest strikte Porsche  

kwaliteitsnormen. Wereldwijd. Voor zo  

veel zekerheid staat de Porsche  

Approved Garantie.

De nieuwe brochures van Porsche Exclusive, Porsche Driver’s Selection en Porsche Driving Experience zijn verkrijgbaar bij uw Porsche dealer.



911 Carrera/Targa modellen: brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 13,9–11,3 · buitenwegen 7,7–6,6 · gemiddeld 10,0–8,2; CO2-emissie in g/km 237–191

911 Turbo modellen: brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 13,4–13,2 · buitenwegen 7,8–7,7 · gemiddeld 9,9–9,7; CO2-emissie in g/km 231–227 

911 GT3: brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 18,9 · buitenwegen 8,9 · gemiddeld 12,4; CO2-emissie in g/km 289

911 GT3 RS: brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 19,2 · buitenwegen 8,9 · gemiddeld 12,7; CO2-emissie in g/km 296
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