
Tequipment Cayenne
Accessoires voor de Cayenne modellen 



Dat geldt ook voor één van onze high-

lights: het SportDesign Pakket. Het is 

speciaal voor de Cayenne ontwikkeld en 

omvat onder andere een SportDesign 

frontelement en een SportDesign onder-

zijde achter. De perfecte aanvulling  

hierop: de markante bi-xenonkoplampen 

in zwart en de getinte led-achterlichten. 

Een ander fraai detail aan de achterzijde: 

de sporteindpijpen. En het uiterlijk kan 

nog verder worden verfraaid. Met de 

imposante 21 inch Cayenne SportEdition 

wielen bijvoorbeeld. De lichtmetalen wie-

len met meerspaaks design zijn platina 

zijdeglans gespoten en maken een heel 

speciale indruk – een blijvende indruk.

U wilt meer? Meer sport, meer comfort, 

meer design? Kortom: meer individualiteit? 

Geen probleem. Welke Tequipment pro-

ducten u ook door uw Porsche dealer 

achteraf laat aanbrengen – uw Porsche 

blijft altijd hoogstaande techniek uit 

Weissach.

En de garantie? Die blijft natuurlijk in 

volle omvang behouden. Meer informatie 

over Porsche Tequipment is verkrijgbaar 

bij uw Porsche dealer. Bovendien kunt u 

het complete productgamma 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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Je kunt geen grote doelen bereiken 
door half werk te leveren. 

Goed was voor de Cayenne nooit goed 

genoeg. Omdat hij enthousiast is. Omdat 

hij stilstand verandert in acceleratie. En 

het dagelijkse leven in momenten vol 

opwinding. Kortom, omdat hij de bakens 

elke dag verzet. Met meer dynamiek, 

meer kracht, meer design en vooral: meer 

uitstraling.

Zoals het hoort bij een ambitieuze sporter 

gaat hij verder waar anderen ophouden. 

Maak gebruik van dit grote potentieel en 

geef de Cayenne geheel volgens uw eigen 

wensen verder gestalte.

Bijvoorbeeld met het opvallende 

SportDesign Pakket. Ook kunt u zijn  

dynamische uitstraling vergroten met  

de getinte led-achterlichten en de sport-

eindpijpen. Met de 21 inch Cayenne  

SportEdition wielen in platina zijdeglans 

gespoten creëert u een uiterlijk dat zich 

kenmerkt door pure sportiviteit.

Exterieur
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[1] SportDesign Pakket
Wie gespierd is, mag dat best aan de  

buitenwereld tonen. Het speciaal voor de 

Cayenne ontwikkelde SportDesign Pakket 

zorgt voor een unieke uitstraling en een 

verschijning die nog meer kracht uitstraalt. 

Het pakket omvat een frontelement dat  

in de exterieurkleur kan worden gespoten 

en voorzien is van extra luchtinlaten, een 

SportDesign onderzijde achter, side skirts, 

geprononceerde wielkuipverbreding en 

een dakspoiler die eveneens in exterieur-

kleur kan worden gespoten.

Ook leverbaar zonder side skirts  

(niet afgebeeld).

Beperkte offroadgeschiktheid.

Effent elke weg. 
Ook die naar uw eigen dromen.

[2] Bi-xenonkoplampen zwart incl. 
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Goed zien en er goed uitzien. Met de 

zwarte bi-xenonkoplampen met Porsche 

Dynamic Light System (PDLS) is beide 

mogelijk. Ze geven uw Cayenne met hun in 

donkerchroom metallic afgewerkte binnen-

zijde en zwart gespoten randen een heel 

eigen uitstraling.

Uitsluitend leverbaar voor auto’s met 

bi-xenonkoplampen incl. Porsche Dynamic 

Light System (PDLS). De functie en vorm-

geving komen overeen met die van de 

standaarduitvoering.

[3] Getinte led-achterlichten 
Sportieve afsluiter: led-achterlichten met 

donkerrode lens. De interne componenten 

zijn gedeeltelijk uitgevoerd in zwart en 

zorgen daarmee voor een markante  

uitstraling.

De functie en vormgeving komen overeen 

met die van de standaarduitvoering.

Exterieur Exterieur · 98 · 
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[4] Achterplaat roestvast staal
De achterplaat van roestvast staal maakt 

de achterkant van uw Cayenne nog spor-

tiever. We adviseren u deze in combinatie 

met de frontplaat van roestvast staal. 

[1] Wielkuipverbreding
Voor een nog sportievere uitstraling van 

uw Cayenne. Het zorgt voor een individueel 

uiterlijk en beschermt de wielkuipranden. 

Leverbaar in 3 uitvoeringen: wielkuipver-

breding 21 inch, wielkuipverbreding 

gespoten (niet afgebeeld) en wielkuipver-

breding zwart (niet afgebeeld).

[2] Treeplanken
De treeplanken maken uw Cayenne nog 

individueler en verhogen het comfort  

bij het in- en uitstappen, alsmede bij het 

beladen van het daktransportsysteem.

Beperkte offroadgeschiktheid.

[3] Frontplaat roestvast staal     
De frontplaat van roestvast staal geeft  

uw Cayenne een nog markanter uiterlijk. 

We adviseren u deze in combinatie met  

de achterplaat van roestvast staal. 

Exterieur Exterieur · 1110 · 



1

Een sporter moet niet alleen over kracht 

beschikken, hij moet daarmee ook iets in 

beweging kunnen zetten. Daarom dient 

een sportwagen naast hoogstaande tech-

niek ook over een goed contact met de 

weg te beschikken.

Daarom gelden bij de ontwikkeling van 

wielen bij Porsche dezelfde normen als bij 

de ontwikkeling van auto’s: alles draait om 

sportiviteit. Of het nu om de rijprestaties, 

het weggedrag of het gewicht gaat. De 

door Porsche ontwikkelde wielen dragen 

bij aan lage verbruikscijfers, een hoge  

performance en uiteraard rijplezier.

Je kunt topprestaties leveren 
en toch met beide benen op de grond blijven staan.

[1] 21 inch Cayenne SportEdition  
complete zomerwielenset in 
platina zijdeglans gespoten
Sportief of elegant? De 21 inch Cayenne 

SportEdition complete zomerwielenset 

van lichtmetaal combineert beide. Met zijn 

meerspaaks design en afwerking in platina 

zijdeglans vallen deze wielen niet alleen 

op, ze leveren ook uitstekende prestaties. 

Daarvoor zorgt onder meer het grote 

wieloppervlak. Dit is een wiel dat volledig 

is gericht op een optimale rijdynamiek. 

Inclusief wielnaafafdekking in platina zijde-

glans en gekleurd Porsche embleem.

Exterieur Exterieur · 1312 · 
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[1] 21 inch Cayenne SportEdition  
complete zomerwielenset in 
zwart hoogglans gespoten
Indrukwekkend en sportief tegelijk: het 

ééndelige lichtmetalen wiel in meerspaaks 

design voor uw Cayenne. Met zwart hoog-

glans gespoten velghart inclusief wiel-

naafafdekkingen in zwart hoogglans met 

gekleurd Porsche embleem.

[2] 21 inch Cayenne SportEdition 
complete zomerwielenset
De vormtaal van het 21 inch Cayenne 

SportEdition wiel is net zo krachtig als ele-

gant. Het lichtmetalen wiel in meerspaaks 

design is uit één stuk gegoten. Een breedte 

van 10 inch voor en achter en het daaruit 

resulterende grotere wieloppervlak zorgt 

voor een optimale rijdynamiek. En een 

markant uiterlijk.

[3] 21 inch Cayenne Sport Classic  
complete zomerwielenset
De ééndelige lichtmetalen wielen in 

5-spaaks Sport Classic design zijn nauw 

verbonden met de geschiedenis van de 

911. Het wieldesign vormt een verwijzing 

naar de klassieke Fuchs-velg, die in 1966 

voor het eerst werd toegepast op de 

Porsche 911 S. De aluminium wielen zijn 

licht maar hebben tegelijkertijd een hoge 

belastbaarheid. Het lage gewicht zorgt 

voor minder ongeveerde massa, wat het 

rijcomfort en de souplesse ten goede 

komt. Naast de optimale rijdynamiek  

zorgen de in GT-zilver gespoten wielen 

met gepolijste randen ook voor een min-

stens zo dynamisch uiterlijk. 

[4] 21 inch Cayenne Sport Classic  
complete zomerwielenset in 
zwart hoogglans gespoten
De ééndelige lichtmetalen wielen in 

5-spaaks Sport Classic design zorgen 

voor een indrukwekkende verschijning.  

De in zwart hoogglans gespoten wielen 

zijn voorzien van gepolijste randen en 

geven de Cayenne een nog imposantere 

uitstraling. Inclusief wielnaafafdekkingen 

met gekleurd Porsche embleem.

Exterieur Exterieur · 1514 · 
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[1] 21 inch Cayenne Sport Classic 
complete zomerwielenset in 
platina zijdeglans gespoten
Evenzeer elegant als sportief: de ééndelige 

lichtmetalen wielen in 5-spaaks Sport  

Classic design. De in platina zijdeglans 

gespoten wielen benadrukken de  

sportiviteit van de Cayenne en zorgen 

voor een elegant uiterlijk. Inclusief  

wielnaafafdekkingen met gekleurd  

Porsche embleem.

[2] 21 inch 911 Turbo Design  
complete zomerwielenset
De complete zomerwielenset benadrukt 

het dynamische karakter van uw Cayenne 

en zorgt voor een goed contact met de 

weg. De bi-colorlook van het wiel in  

meerspaaks lichtgewicht-design vormt  

een sportief accent.

[3] 20 inch RS Spyder Design 
complete zomer-/winterwielenset
Het ontwerp van dit wiel is afgeleid van de 

succesvolle Porsche RS Spyder. Het meer-

spaaks design geeft de aluminium lichtge-

wicht wielen de typische autosportlook. 

Leverbaar als complete zomer- of winter-

wielenset.

[4] 20 inch Cayenne SportDesign II  
complete zomer-/winterwielenset
Met dit ééndelig uitgevoerde lichtmetalen 

wiel in 10-spaaks design gooit u elk seizoen 

hoge ogen. Gecombineerd met winter-

banden bent u ook bij kou verzekerd van 

uitstekende tractie.

[5] 19 inch Cayenne Turbo  
complete zomer-/winterwielenset
Dit ééndelige lichtmetalen wiel in dubbel-

spaaks design onderstreept niet alleen  

het sportieve karakter van uw Cayenne.  

Het zorgt ook voor bijzonder goede rijei-

genschappen.

Exterieur Exterieur · 1716 · 
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[1] 19 inch Cayenne Design II all-season 
complete zomer-/winterwielenset
In welk seizoen u ook de weg op gaat, 

met het 19 inch Cayenne Design II wiel 

met dubbel 5-spaaks lichtgewicht-design 

bent u op alles voorbereid.

[2] 19 inch Cayenne Sport Classic 
complete zomer-/winterwielenset
De ééndelige lichtmetalen wielen in 

5-spaaks Sport Classic design benadruk-

ken de sportiviteit van uw Cayenne. 

Bovendien zorgen de in GT-zilver metallic 

gespoten wielen met gepolijste randen 

ook voor een uitstekende grip op de weg.

[3] 19 inch Cayenne Sport Classic 
complete zomer-/winterwielenset  
in platina zijdeglans gespoten
Als uit één stuk: de Cayenne en de éénde-

lige lichtmetalen wielen in 5-spaaks Sport 

Classic design. De wielen zijn in platina  

zijdeglans gespoten en passen perfect  

bij uw Cayenne. In elk jaargetijde. Inclusief 

wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche 

embleem.

[4] 18 inch Cayenne S  
complete winterwielenset
Het sportieve wiel met 5 dubbele spaken 

zorgt er niet alleen in de winter voor dat u 

veilig onderweg bent. Het design zorgt 

bovendien voor een goed zicht op de rem-

zadels – en maakt daarmee het uiterlijk 

van uw Cayenne nog unieker.

[5] 18 inch Cayenne  
complete winterwielenset
Dit ééndelige lichtmetalen wiel in meer-

spaaks design zorgt voor een veilige 

voortbeweging tijdens het koude seizoen  

en overtuigt door een goede tractie en 

een aantrekkelijke look.

Exterieur Exterieur · 1918 · 
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Velgmaat 
(ET-waarde in mm) Bandenspecificaties

21 inch Cayenne SportEdition  
complete zomerwielenset in 
platina zijdeglans gespoten1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

21 inch Cayenne SportEdition 
complete zomerwielenset 
zwart hoogglans gespoten1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

21 inch Cayenne SportEdition 
complete zomerwielenset1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

De voetnoten vindt u op pagina 25. Omschrijving  Ca
ye
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Velgmaat 
(ET-waarde in mm) Bandenspecificaties

21 inch Cayenne Sport Classic  
complete zomerwielenset1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

21 inch Cayenne Sport Classic 
complete zomerwielenset 
zwart hooglans gespoten1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

21 inch Cayenne Sport Classic 
complete zomerwielenset 
platina zijdeglans gespoten1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

Exterieur Exterieur · 2120 · 
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Achter: achteras  
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Velgmaat 
(ET-waarde in mm) Bandenspecificaties

21 inch 911 Turbo Design 
complete zomerwielenset1

• • • Voor: 10 J x 21 ET 50
Achter: 10 J x 21 ET 50

Voor: 295/35 R 21 107Y XL
Achter: 295/35 R 21 107Y XL

20 inch RS Spyder Design  
complete zomerwielenset 
 

Complete winterwielenset2

• • • Voor: 9 J x 20 ET 57
Achter: 9 J x 20 ET 57

Voor: 9 J x 20 ET 57
Achter: 9 J x 20 ET 57

Voor: 275/45 R 20 110Y XL
Achter: 275/45 R 20 110Y XL

Voor: 275/45 R 20 110V XL M+S
Achter: 275/45 R 20 110V XL M+S

20 inch Cayenne SportDesign II  
complete zomerwielenset 
 

Complete winterwielenset2

• •3 – Voor: 9 J x 20 ET 57
Achter: 9 J x 20 ET 57

Voor: 9 J x 20 ET 57
Achter: 9 J x 20 ET 57

Voor: 275/45 R 20 110Y XL
Achter: 275/45 R 20 110Y XL

Voor: 275/45 R 20 110V XL M+S
Achter: 275/45 R 20 110V XL M+S
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Velgmaat 
(ET-waarde in mm) Bandenspecificaties

19 inch Cayenne Turbo  
complete zomerwielenset 
 

Complete winterwielenset2

• •3 – Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 265/50 R 19 110Y XL
Achter: 265/50 R 19 110Y XL

Voor: 265/50 R 19 110V XL M+S
Achter: 265/50 R 19 110V XL M+S

19 inch Cayenne Design II  
complete zomerwielenset 
 

All-seasonbanden met 
geoptimaliseerde rolweerstand 
 

Complete winterwielenset2

• •3 – Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 265/50 R 19 110Y XL
Achter: 265/50 R 19 110Y XL

Voor: 265/50 R 19 110V XL M+S
Achter: 265/50 R 19 110V XL M+S

Voor: 265/50 R 19 110V XL M+S
Achter: 265/50 R 19 110V XL M+S

De voetnoten vindt u op pagina 25.
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Velgmaat 
(ET-waarde in mm) Bandenspecificaties

19 inch Cayenne Sport Classic  
complete zomerwielenset 
 
Complete winterwielenset2

• •3 – Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 265/50 R 19 110Y XL
Achter: 265/50 R 19 110Y XL

Voor: 265/50 R 19 110V XL M+S
Achter: 265/50 R 19 110V XL M+S

19 inch Cayenne Sport Classic 
complete zomerwielenset 
platina zijdeglans gespoten 
 
Complete winterwielenset 
platina zijdeglans gespoten2

• •3 – Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

 

Voor: 8,5 J x 19 ET 59
Achter: 8,5 J x 19 ET 59

Voor: 265/50 R 19 110Y XL
Achter: 265/50 R 19 110Y XL

 

Voor: 265/50 R 19 110V XL M+S
Achter: 265/50 R 19 110V XL M+S
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Velgmaat 
(ET-waarde in mm) Bandenspecificaties

18 inch Cayenne S  
complete winterwielenset2, 3

• – – Voor: 8 J x 18 ET 53
Achter: 8 J x 18 ET 53

Voor: 255/55 R 18 109V XL M+S
Achter: 255/55 R 18 109V XL M+S

18 inch Cayenne  
complete winterwielenset2, 3

• – – Voor: 8 J x 18 ET 53
Achter: 8 J x 18 ET 53

Voor: 255/55 R 18 109V XL M+S
Achter: 255/55 R 18 109V XL M+S

Indien de velg/band-combinatie niet in uw autopapieren 
staat vermeld, vraag dan een leveranciersverklaring 
aan bij uw Porsche dealer.

Opmerking: de afgebeelde wielnaafafdekkingen maken –  
met uitzondering van het 21 inch Cayenne SportEdition 
wiel gespoten in platina zijdeglans/in zwart hoogglans, 
het 21 inch Cayenne Sport Classic wiel gespoten in  
platina zijdeglans/in zwart hoogglans en het 19 inch 
Cayenne Sport Classic wiel gespoten in platina zijde-

 • Geschikt
 – Niet geschikt
1 Uitsluitend in combinatie met wielkuipverbreders.
2 Winterbanden tot max. 240 km/h.
3 Niet voor modellen voorzien van 

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

glans – geen deel uit van de leveringsomvang. 
In het bandenoverzicht zijn uitsluitend bandentypen  
en merken opgenomen die voldoen aan de richtlijnen 
van Porsche. Dergelijke banden zijn herkenbaar aan  
de index (N0, N1 etc.) op de wang van de band. Alleen 
deze banden worden door Porsche aanbevolen.

Exterieur Exterieur · 2524 · 
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Brandstoflabel, grip op nat wegdek, rolweerstand:

[1] Sneeuwkettingen
Speciaal op de Porsche modellen afge-

stemde kettingen voor 18, 19 en 20 inch 

winterwielen. Samengesteld uit kleine 

schakels. De kettingen kunnen zonder grote 

krachtsinspanning aangebracht worden.

Niet in combinatie met spoorverbreders.

[2] Wielnaafafdekking
Wielnaafafdekkingen met gekleurd 

Porsche embleem, een detail dat de  

wielen van uw Cayenne de finishing  

touch verleent.

Porsche bij winterse temperaturen  

het gebruik van winterbanden, zodat uw 

Cayenne 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. Die banden produceren  

minder afrolgeluid en de rolweerstand is 

gereduceerd, wat een gunstige uitwerking 

op het brandstofverbruik heeft.

Opmerking bij het gebruik van 
winterbanden

Type band Maat Brandstoflabel/
rolweerstand

Grip op nat 
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 265/50 R 19
275/45 R 20
295/35 R 21

C – B
E
E – C

A
B
A   – 

73 – 71
73 – 72
74 – 72

All-seasonbanden 265/50 R 19 B C – B   – 71 – 70

Winterbanden 255/55 R 18
265/50 R 19
275/45 R 20

E – C
E – C
E

C – B
E – C
C

  – 

72
73 – 70
72

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

Voor een zomerband begint de winter 

zodra de temperatuur daalt tot onder 

+7 °C. Daaronder wordt de rubbercom-

pound geleidelijk aan harder, waardoor  

de remweg toeneemt. Daarom adviseert 

De specifieke bestelling van een bepaald merk band is om logistieke  
en productietechnische redenen niet mogelijk. 
* Weinig afrolgeluid, gemiddeld afrolgeluid, veel afrolgeluid.

Met winterbanden ca. 12% kortere remweg

Met winterbanden ca. 19% kortere remweg

Exterieur Exterieur · 2726 · 

Remeigenschappen van banden:



3 41 2

[1] Sier ventieldoppen
Set, bestaande uit 4 zilverkleurige sier-

doppen met ingeperst Porsche embleem.

Voor auto’s met bandenspannings-

controlesysteem (RDK) en zonder RDK 

(niet afgebeeld).

[2] Diefstalbeveiliging voor wielen
4 veiligheidsbouten voor lichtmetalen  

wielen met doeltreffend coderingssysteem 

(Thatcham). Leverbaar in 2 uitvoeringen: 

voor auto’s met en zonder spoorverbre-

ders (5 mm).

[3] Wielbouten, zwart inclusief 
diefstalbeveiliging
Set van 16 wielbouten en 4 veiligheids-

bouten in zwart. Met doeltreffend code-

ringssysteem (Thatcham). Leverbaar in 

2 uitvoeringen: voor auto’s met en zonder 

spoorverbreders (5 mm).

[4] Spoorverbreders
Met spoorverbreders oogt uw Cayenne 

nog sportiever, aangezien de wielen de 

wielkuipen nog beter opvullen. Leverbaar 

in 2 uitvoeringen: 17 mm voor de achteras 

en 5 mm voor de voor- en achteras.

Niet in combinatie met sneeuwkettingen. 

17 mm-spoorverbreders alleen in combi-

natie met wielkuipverbreding.
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Performance

Het enige alternatief voor sportiviteit? 
Nog meer sportiviteit.

Net zoals al onze modellen onderscheidt 

ook de Cayenne zich vooral door één 

belangrijk detail van andere sportwagens: 

het Porsche gen. Dat maakt van deze auto 

een gespierde atleet, die tijdens de dage-

lijke ritten net zo in zijn element is als op 

het circuit. Met krachtige motoren en een 

dynamiek die voor puur rijplezier zorgt. 

Veel sportiviteit, kortom, dat naar een nog 

hoger plan kan worden gebracht. Voor 

meer performance. Nog meer dynamiek. 

Nog meer kippenvel. Op elke centimeter 

wegdek. 

Performance30 · 
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In tegenstelling tot het af fabriek leverbare 

sportuitlaatsysteem voor de Cayenne S, 

Cayenne Turbo en Cayenne Turbo S, 

maakt de Sound Symposer – die voor een 

geoptimaliseerde sound in het interieur 

zorgt – geen deel uit van dit sportuit-

laatsysteem.

[1] Sporteindpijpen
Geef de achterkant van uw Cayenne een 

nog sportievere uitstraling met de dubbele 

eindpijpen in een markant design van  

zilverkleurig verchroomd roestvast staal.

[2] Sporteindpijpen zwart
Ze bevinden zich aan de achterkant, maar 

met hun design treden ze nadrukkelijk op 

de voorgrond: de dubbele eindpijpen met 

een uniek design van zwart verchroomd 

roestvast staal.

[3] Sportuitlaatsysteem (niet afgebeeld)
De Cayenne sound. Krachtig, markant, 

sportief. En het mooiste is: het kan nog 

intenser worden gemaakt door te kiezen 

voor het sportuitlaatsysteem met gemodi-

ficeerde einddempers inclusief sporteind-

pijpen in een uniek design. Deze zijn naar 

keuze zilverkleurig of zwart verchroomd. 

Het sportuitlaatsysteem kan worden inge-

schakeld met een extra knop die in de 

middenconsole is geïntegreerd. 

Houd er rekening mee dat er model-

specifiek eventueel extra onderdelen 

nodig zijn (zie montagehandleiding).

[4] Inbouw SPORT PLUS functie
Op elk gewenst moment in te schakelen: 

de SPORT PLUS knop voor een nog  

sportievere afstelling van de motor en het 

onderstel, onder andere de gaspedaal-

respons en de systemen Porsche Stability 

Management (PSM) en Porsche Traction 

Management (PTM). Inclusief Performance 

Start-functie en performance-indicatie in 

het PCM en het instrumentenpaneel.

Alleen in combinatie met PCM.  

Sport Chrono stopwatch wordt niet  

meegeleverd.

[5] 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 ‘PORSCHE’ logo 

en verliesbeveiliging.
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Interieur

Verlegt grenzen –  
ook die van uw voorstellingsvermogen.

De Cayenne biedt veel ruimte voor de 

belangrijke zaken in het leven. Ruimte 

voor uzelf bijvoorbeeld. Hoe die eruitziet, 

bepaalt u uiteraard zelf. Sportief, elegant 

of beide. Er is alle ruimte voor uw per-

soonlijke wensen. Per slot van rekening 

gaat het hierbij vooral om gevoel. Tussen 

u en uw Cayenne.

Bij het samenstellen van het interieur 

heeft u keuze uit verschillende materialen. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van hoogwaardig 

hout? Zo beschikt het donkere wortelnoten-

hout over een unieke nerf die voor een 

fraaie aanblik zorgt. Ook geborsteld  

aluminium, carbon en leder geven uw  

Cayenne nog meer karakter.

Interieur34 · 
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Uw persoonlijke wensen 
verdienen een persoonlijke aanpak. 

[4] Olijfhout natuur1

Details gemaakt van hoogwaardig  

essenhout met een olijfhoutstructuur, 

open poriën afgewerkt met zijdematlak 

zorgen voor een natuurlijke look.  

Zeer elegant en persoonlijk.

[5] Yachting mahonie1

Geïnspireerd op de exclusieve jachtbouw. 

Mahonie is een donkere edele houtsoort. 

Lichte inzetstukken in esdoornhout bieden 

een stijlvol contrast.

[6] Carbon
Carbon is een lichtgewicht, maar uiterst 

sterk materiaal dat oorspronkelijk werd 

ontwikkeld voor de autosport. Carbon 

brengt autosportallure in het interieur.

[7] Geborsteld aluminium
Geborsteld aluminium zet heldere  

accenten en staat voor sportief purisme.

1 Hout is een natuurproduct. 

Afwijkingen in kleur en nerfstructuur 

zijn daardoor mogelijk.

[1] Leder
Leder is een klassieker onder de natuurlijke 

materialen. Voorwerpen die gemaakt zijn 

van leder zijn tijdloos en slijtvast.

[2] Wortelnotenhout, donker1

Deze klassieke, donkergetinte edele 

houtsoort ontleent zijn opvallende  

uitstraling aan de fijne nerfstructuur.

[3] Berken antraciet1

Dit antraciet gebeitste berkenhout  

kenmerkt zich door zijn gevlamde struc-

tuur, de opvallende contrasten van  

licht en donker en de zijdezachte glans.
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[1] Interieurpakket
U wilt uw Cayenne nog individueler vorm-

geven? Sportiever of chiquer? Het interieur-

pakket omvat sierstrips voor dashboard 

en portieren voor en achter, een sierplaat 

voor de middenconsole en het deksel voor 

de asbak voorin. Deze interieurdelen zijn 

naar keuze leverbaar in donker wortelno-

tenhout, berken antraciet, olijfhout natuur, 

yachting mahonie, geborsteld aluminium 

of carbon.

[3] Handgrepen portieren  
en middenconsole
Dit pakket bestaat uit de handgrepen  

van de voor- en achterportieren en de mid-

denconsole in donker wortelnotenhout, 

berken antraciet, olijfhout natuur, yachting 

mahonie of carbon.

[4] Tiptronic S keuzehendel aluminium
Tiptronic S keuzehendel in een uniek 

design van gefreesd aluminium. De  

inzetstukken zijn bekleed met glad leder  

in interieurkleur.

[5] Handgrepen portieren en midden-
console uitgevoerd in leder, verdikt
Bij dit pakket zijn de handgrepen van 

zowel de portieren als de middenconsole 

uitgevoerd in verdikt leder. Voor een 

goede grip. Decoratieve sierstiksels 

geven het geheel een fraaie uitstraling.

[2] Interieuruitbreidingspakket
Een perfecte aanvulling op het interieur-

pakket, maar ook los toepasbaar. 

Het interieuruitbreidingspakket bestaat  

uit een Tiptronic S keuzehendel en een 

multifunctioneel sportstuurwiel (zonder 

airbagmodule). Naar keuze leverbaar in 

donker wortelnotenhout, berken antraciet, 

yachting mahonie of carbon.
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[1] Bekerhouder-inzet, groot
Een kleine inzet met groot effect: de 

bekerhouder-inzet zorgt er door zijn ver-

hoogde rand voor dat hoge drinkbekers 

op veilige wijze vervoerd kunnen worden. 

Geschikt als uitbreiding van de standaard 

bekerhouder van de Cayenne.

[2] Voetsteun achterin
Veel ruimte en comfort achterin. Ook voor 

uw voeten. Met deze voetsteun kunt u het 

zitcomfort achterin verder verhogen. De 

met zwart tapijt beklede voetsteun oogt 

dankzij de sierstrips in Galvano look ook 

nog eens erg fraai.

[5] Sleuteletui alcantara
Het materiaal uit de autosport zorgt 

ervoor dat u uw sleutel op passende wijze 

kunt opbergen. Het sleuteletui is gemaakt 

van zwart alcantara, de lus voor de auto-

sleutel en de zijkanten zijn uitgevoerd in 

zwart leder. Met sierstiksel in geselecteerde 

kleuren en Porsche embleem.

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

vidualiteit 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.

[3] Autosleutel, gespoten
Een heel bijzondere portieropener waar je 

graag een tweede blik op werpt. Dankzij 

de gespoten zijkanten wordt uw autosleutel 

nog individueler. De set bestaat uit  

2 zijkanten.

[4] Sleuteletui leder
Van glad leder in verschillende lederkleuren 

met sierstiksel en ingeperst Porsche 

embleem. Met lus voor de autosleutel.
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[1] Zonnescherm
Bescherming tegen zowel direct zonlicht 

als inkijk. De bevestiging met een clip-

systeem kost slechts enkele minuten.  

Leverbaar voor de zijruiten achterin 

(4-delige set) en de achterruit (1-delig,  

niet afgebeeld).

[2] Keerbare bagageruimtemat met 
nubuck zoomrand
Een omkeerbare mat met nubuck zoom-

rand inclusief beschermflap voor de  

bumper. Beschermt de lak bij het beladen 

tegen krassen en houdt de bagageruimte 

schoon. Een zijde is uitgevoerd met 

velours in interieurkleur, de andere is  

van slijtvast, waterdicht rubber met een 

antisliplaag. Leverbaar in verschillende 

interieurkleuren.

Niet in combinatie met bagageruimte- 

management.

[3] Vloermatten met nubuck zoomrand
Precisie tot in het kleinste detail: de 

4 maatwerk vloermatten met nubuck 

zoomrand en ‘PORSCHE’ logo zijn voorzien 

van een waterdichte ruglaag. Een speciaal 

bevestigingssysteem voorkomt verschuiven 

van de matten. Leverbaar in verschillende 

interieurkleuren.

[4] Rubber vloermatten
Set van 4 exact passende vloermatten 

met een aantrekkelijk design, voorzien  

van Cayenne silhouet en ‘PORSCHE’ logo. 

Slipvast, waterafvoerend en waterdicht. 

Leverbaar in de interieurkleuren zwart, 

luxorbeige en agaatgrijs.
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[1] Dorpellijsten carbon
Sportief in alle opzichten. De dorpellijsten 

met modellogo van het lichte high-tech 

materiaal carbon zijn beslist een extra blik 

waardig.

[2] Dorpellijsten carbon, 
met verlichting1

Deze dorpellijsten van carbon met wit  

verlicht modellogo benadrukken zowel  

de sportiviteit als het extravagante  

karakter van uw auto.

[3] Dorpellijsten roestvast staal
Een fraaie highlight direct bij het instap-

pen: de dorpellijsten van roestvast staal 

met modellogo. 

[4] Dorpellijsten roestvast staal, 
met verlichting1

Het lichtende voorbeeld: deze dorpel-

lijsten van geborsteld aluminium met wit 

verlicht modellogo zorgen voor een  

stijlvolle entree.

1 Bij de Cayenne S E-Hybrid is het logo 

acidgreen verlicht. 
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Audio en communicatie

Een sporter moet naar zijn innerlijke 
stem luisteren. Ook wat de audio- en 
communicatietechniek betreft.

Uw Cayenne is afgestemd op performance 

– in combinatie met een hoog comfort- 

niveau. Logisch dat u van de communica-

tietechniek hetzelfde verwacht.

Het maakt niet uit of het nu gaat om PCM, 

draadloze internettoegang of online  

diensten. Met de hoogwaardige producten 

van Porsche Tequipment verandert u het 

interieur van uw Porsche desgewenst  

in een moderne communicatieruimte.  

Met behulp van communicatie- en audio-

techniek die u helpt om snel en veilig op 

uw bestemming aan te komen. Zonder 

omwegen.
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[1] PCM incl. navigatiemodule en 
cd-/dvd-wisselaar1

Het centrale informatie- en communicatie-

systeem met 7 inch kleuren-touchscreen is 

eenvoudig te bedienen. De radio werkt met 

een dubbele FM-tuner met RDS-diversity. 

De speler met wisselaar voor 6 cd’s is 

zowel geschikt voor de weergave van cd’s 

als audio-dvd’s en speelt daarnaast ook 

mp3-bestanden af. Bovendien kan ook het 

geluid van video-dvd’s worden afgespeeld. 

De gps-navigatiemodule is voorzien van 

een harddisk waarop de kaartgegevens 

van de meeste Europese landen zijn opge-

slagen. Nog meer kenmerken: dynamische 

routeberekening, perspectiefweergave, 

[3] Mobiele-telefoonvoorbereiding2

Voor het maken van een Bluetooth®- 

verbinding met mobiele telefoons die het 

Handsfree Profile (HFP) ondersteunen is 

naar wens een mobiele-telefoonvoorberei-

ding verkrijgbaar. Bij de verbinding fungeert 

het PCM/CDR Plus dan als handsfree- 

installatie. Via het PCM/CDR Plus kunnen 

de basisfuncties van de mobiele telefoon 

worden bediend. De gsm-verbinding  

verloopt via de antenne van de mobiele 

telefoon.

[4] Spraakbediening3 (niet afgebeeld)
De spraakbediening maakt de aansturing 

van nagenoeg alle functies van het PCM 

automatische rittenregistratie en  

navigatie in niet-gedigitaliseerde gebieden 

met behulp van kompas en gps.

[2] Telefoonmodul e2

De quadband gsm-telefoonmodule biedt 

maximaal bedieningscomfort en optimale 

gesprekskwaliteit. Plaats uw simkaart 

rechtstreeks in de ingebouwde kaartlezer 

van het PCM/CDR Plus en bel direct 

handsfree, of via de als optie leverbare, 

draadloze bedieningshoorn. Een ander 

alternatief: via de Bluetooth®-verbinding 

van uw mobiele telefoon telefoneren.

mogelijk. Dit systeem herkent opdrachten 

en cijfervolgordes, ongeacht wie er spreekt. 

Het geeft een akoestische terugkoppeling 

en leidt u door de functies. Daarbij is het 

niet nodig om het systeem uw stem te 

leren herkennen. Contactgevens uit uw 

telefoonlijst oproepen, het instellen van 

een radiozender of het invoeren van een 

navigatiebestemming kan door middel van 

het uitspreken van hele woorden.

1 Alleen voor auto’s met BOSE® Surround 

Sound System, Burmester® high-end  

Surround Sound System of CDR Plus.
2 Alleen voor auto’s met PCM/CDR Plus.
3 Alleen in combinatie met PCM incl.  

navigatiemodule.
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[1] Bluetooth® telefoonhoorn voor  
telefoonmodule
Bluetooth® hoorn met display en eigen 

toetsenbord – voor discreet telefoneren. 

De telefoonhoorn is geplaatst in de  

middenconsole voorin.

Alleen voor auto’s met PCM en telefoon-

module.

[2] Elektronische rittenadministratie
Met de elektronische rittenadministratie 

kunnen gegevens als kilometerstand, ritaf-

stand, datum en tijd maar ook vertrekpunt 

en bestemming voor elke rit automatisch 

worden bijgehouden. Nadat de rittengege-

vens via Bluetooth® of de USB-aansluiting 

rugleuningen van de voorstoelen bevestig-

de 10,1 inch tft-kleurendisplays met touch-

screen, een geïntegreerde dvd-speler, 

2 USB-aansluitingen, een sleuf voor een 

sd-kaart en een HDMI-aansluiting zijn de 

mogelijkheden welhaast eindeloos. Ook 

heeft u onderweg toegang tot internet 

met de eigen internetbrowser2. Daarnaast 

kunt u in de Online Store vele handige apps 

downloaden. En voor het luisterplezier? 

Daarvoor bevelen we u de afzonderlijk 

leverbare Bluetooth® hoofdtelefoon van 

harte aan.

zijn gedownload uit het PCM, zijn ze met 

de meegeleverde software eenvoudig 

thuis op de pc verder te verwerken.

[3] Porsche Rear Seat Entertainment 
(nieuwe generatie)
Eersteklas vermaak: met de nieuwste 

generatie van het Porsche Rear Seat 

Entertainment kunt u in uw Cayenne 

gebruikmaken van alle entertainment-

mogelijkheden1. Dankzij de 2 aan de  

1 Alleen voor auto’s die vanaf 02/2010 tot 

en met 05/2015 zijn gebouwd en alleen 

in combinatie met een reeds aanwezig 

Porsche Rear Seat Entertainment.

2 De internetverbinding kan zowel via de 

tegen meerprijs leverbare draadloze 

internettoegang of met behulp van een 

smartphone of een tablet-pc die functio-

neert als hotspot (tethering) tot stand 

worden gebracht.
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[1] Porsche Bluetooth® hoofdtelefoon
De Bluetooth hoofdtelefoon met ‘PORSCHE’ 

logo maakt draadloos luisterplezier mogelijk 

en kan via de Bluetooth® verbinding worden 

gekoppeld aan het Porsche Rear Seat  

Entertainment. De Bluetooth® hoofdtelefoon 

kan worden ingeklapt en in een handige 

bewaartas in de auto worden opgeborgen.

Incl. oplaadbare batterijen.

[3] Draadloze internettoegang
Een kleine, hoogwaardige WLAN-router 

wordt op ruimtebesparende wijze in het 

dashboardkastje geplaatst. Via 2 extra 

antennes ontvangt de router het signaal 

van uw mobiele-telefoonprovider. De router 

ondersteunt LTE/4G, HSPA/UMTS en 

EDGE/GPRS/GSM. Zo heeft u ook onder-

weg toegang tot internet. Met de draadloze 

internettoegang heeft u ook in de auto 

met apparaten met WLAN-functionaliteit 

zoals een laptop, smartphone of netbook 

[2] Onlinediensten
De optie onlinediensten biedt met de gratis 

verkrijgbare Aha Radio-app de mogelijkheid 

om diverse onlinediensten zoals webradio 

en gepersonaliseerde webmuziek, news-

feeds, weerberichten en podcasts op het 

PCM te laten weergeven. Ook op ‘Points 

of Interest’ zoeken – en deze overnemen 

als navigatiebestemming – en toegang tot 

Facebook®, Google® Local Search en nog 

veel meer regelt u direct via het PCM.

De Aha Radio-app is gratis verkrijgbaar via 

iTunes® en Google Play®. Voor iPhone® en 

Android®-apparaten.

toegang tot internet. Ook muziek-, video- en 

fotobestanden kunnen bovendien via een 

micro SD-kaart1 in de WLAN-router worden 

opgeslagen en op een van de apparaten 

binnen het WLAN-netwerk worden weer-

gegeven.

Voor de toegang tot internet is een  

simkaart1 met datafunctionaliteit nodig.  

U dient een apart contract met een  

mobiele-telefoonprovider af te sluiten.  

Hieraan zijn kosten verbonden.

1 Wordt niet meegeleverd.
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Transport en onderhoud

Geen ruimte voor compromissen. 
Waarom zou dat wat transport en 
onderhoud betreft anders zijn?

De Cayenne is gemaakt voor een groots 

en meeslepend leven. En dat kunt u ook 

letterlijk nemen. Welke plannen u ook 

heeft. Per slot van rekening mag het u aan 

niets ontbreken – tijdens een dagelijkse  

rit of een vakantiereis. Ongeacht of het  

nu om comfort of het vervoer van uw  

spullen gaat.

De dakboxen bieden zelfs plek aan grote 

voorwerpen. En wat dacht u van een ski- en 

snowboardhouder of een racefietsdrager? 

Flexibele bagagenetten zorgen ervoor dat 

uw bagage veilig op zijn plek blijft in de 

bagageruimte.

Ook aan de bescherming van jonge passa-

giers is gedacht. In de Porsche kinderzitjes 

reizen ze niet alleen comfortabel, maar ook 

bijzonder veilig. En na de reis? Dan heeft 

uw Porsche wel wat rust en aandacht ver-

diend. Bij Porsche Tequipment vindt u 

alles wat u nodig heeft om uw Cayenne 

weer in topvorm te brengen.
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[1] Porsche kinderzitjes
De Porsche kinderzitjes in uniek design 

voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ze zijn 

speciaal voor Porsche modellen getest en 

goedgekeurd. Voor inzittenden tot 12 jaar 

bieden ze alle comfort en veiligheid.  

De ademende, huidvriendelijke stoffen  

zijn gemakkelijk te onderhouden. Het  

overtrek is afneembaar en uitwasbaar.  

De kinderzitjes zijn uitgevoerd in zwart-

grijs met een rode bies. Het zitmeubilair 

van de Cayenne biedt op de buitenste 

stoelen achterin standaard en op de pas-

sagiersstoel tegen meerprijs de ISOFIX 

kinderzitjes voorbereiding. Daarmee kunnen 

de Porsche kinderzitjes eenvoudig en veilig 

op de stoel worden bevestigd. Tevens  

kunnen ze met het 3-punts gordelsysteem 

worden bevestigd. Als extra beveiliging 

hebben de Porsche Baby Seat en de  

Porsche Junior Seat ISOFIX een eigen 

5-punts gordelsysteem.

Hoe u nog meer van uw Cayenne kunt 

genieten? Door er samen van te genieten. 

Met uw kinderen bijvoorbeeld.

Het is een groot genoegen om Porsche  

te rijden. Ook voor de kleintjes. Daarom  

zijn er de kinderzitjes van Porsche  

Tequipment. Voor passagiers tot 12 jaar.

Alleen de beste plek is goed genoeg – ook voor de kleintjes.

Transport en onderhoud Transport en onderhoud · 5756 · 

Model:

Groep:

Gewicht:

Leeftijd:

 Porsche Baby Seat  

+ Base ISOFIX1, 2

G 0+

tot 13 kg

tot ca. 15 maanden

 Porsche Junior Plus Seat ISOFIT 1, 3

G 2 –  G 3

15 tot 36 kg

ca. 4 jaar tot 12 jaar

Model:

Groep:

Gewicht:

Leeftijd:

Porsche Junior Seat ISOFIX1

G 1

9 tot 18 kg

ca. 9 maanden tot 4 jaar

Model:

Groep:

Gewicht:

Leeftijd:

Gebruik van een Porsche kinderzitje op de bijrijdersstoel alleen in combinatie met de af fabriek leverbare kinderzitjes-
voorbereiding (bestelnummer 3B9). Wanneer er kinderen met een gewicht van minder dan 27 kg op de bijrijdersstoel 
meerijden, moet de bijrijdersairbag buiten werking worden gesteld.

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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Hij laat uw hart sneller kloppen. 
Zorg ervoor dat dit nog lang zo blijft.

beveiligingskleppen en sloten zorgen voor 

een goede bescherming tegen diefstal.

Alleen in combinatie met de af fabriek 

leverbare dakreling. De openingshoek van 

de achterklep kan door lange, uitstekende 

dakbagage worden beperkt.

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

boards (ca. 60 cm laadoppervlak). De 

afsluitbare ski- en snowboardhouder is 

afgestemd op de Porsche basisdragers, 

wat voor een eenvoudige montage zorgt. 

Doordat de houder uittrekbaar is, kunnen 

de ski’s of snowboards eenvoudig op het 

dak worden geplaatst en er weer vanaf 

worden gehaald. 

[3] Skizak (niet afgebeeld)
Uitneembare skizak waarmee u meerdere 

ski’s of snowboards ook buiten de auto 

handig kunt vervoeren.

[1] Basisdragers daktransportsysteem
De maximaal toegestane daklast van  

dit systeem bedraagt 100 kg. De dwars-

dragers zijn geschikt voor de montage 

van diverse transportmiddelen uit het 

Tequipment programma. De stevige  

Uw Cayenne spant zich elke dag maximaal 

voor u in. Met de accessoires en onder-

houdssproducten van Porsche Tequipment 

zorgt u ervoor dat dit lang zo blijft. Ze zijn 

namelijk volledig afgestemd op uw auto. 

100% Porsche, kortom. 
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geïntegreerde skidragers. Aan beide zijden  

te openen. Lengte 2.180 mm, breedte 

895 mm, hoogte 400 mm.

[1] Dakbox 520
Afsluitbare box van kunststof in zwart 

hoogglans of platina-look (niet afgebeeld) 

met een inhoud van ca. 520 liter en  

matten op de bodem voorkomen dat de 

lading gaat schuiven. Aan beide zijden  

te openen. Lengte 2.060 mm, breedte 

840 mm, hoogte 340 mm.

[2] Dakbox 320
Afsluitbare box van kunststof in zwart 

hoogglans (niet afgebeeld) of platina-look 

met een inhoud van ca. 320 liter. Kunststof 

Transport en onderhoud Transport en onderhoud · 6160 · 
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[1] Fietsdrager
Vergrendelbare fietsdrager voor het trans-

port van alle gangbare fietsen met een 

buisdiameter tot 100 mm. De kantelbevei-

liging houdt de fiets veilig op zijn plek, 

zodat de plaatsing ervan wordt vereen-

voudigd. Op de basisdragers kunnen maxi-

maal 3 fietsdragers worden bevestigd. 

[2] Racefietsdrager
Racefietsdrager met snelspansysteem 

voor de voorvork en in lengterichting  

verstelbare achterwielbevestiging. Het 

voorwiel kan naar keuze in de voorwiel-

houder op de basisdrager of in een tas  

in het interieur worden geplaatst. Ook 

geschikt voor fietsen met carbon frame. 

Er is ruimte voor maximaal 3 racefiets-

dragers.
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[1] Fietsendrager voor op trekhaak
Afsluitbare aluminium fietsendrager, uit-

gevoerd in zwart, voor maximaal 2 fietsen. 

Snel en zonder gereedschap op de trekhaak 

te monteren. Door het neerklapmechanisme 

blijft het ook met fietsen op de drager 

mogelijk om de achterklep volledig te ope-

nen. De fietsendrager voor op de trekhaak 

Alleen in combinatie met trekhaak en 

alleen voor modellen met links stuur.

Ter bescherming van de fietsen raden  

we aan om de optionele warmtebescher-

mingspanelen te gebruiken.

kan ruimtebesparend worden ingeklapt en 

laat zich dankzij de geïntegreerde greep 

gemakkelijk transporteren.

Transport en onderhoud Transport en onderhoud · 6564 · 



31

[1] Elektrisch uitklapbare trekhaak1

De kogel van de trekhaak kan met een 

druk op de knop elektrisch worden uit- of 

ingeklapt. Het maximale trekgewicht 

bedraagt 3.500 kg (geremde aanhanger) 

bij een maximale kogeldruk van 140 kg.

de maximale kogeldruk 140 kg. 

Met 13-polige steker.

Niet leverbaar voor de Cayenne S E-Hybrid.

[3] Koeltas
Koeltas met 12-voltaansluiting en een 

inhoud van 12 liter voor het gekoelde 

transport van drank en etenswaren.  

Door Porsche gepatenteerd  

montage systeem voor veilig transport.  

Met accuontladingsbeveiliging.

1 Adapter 13/7 polen is tegen meerprijs 

leverbaar. 

[2] Trekhaak met afneembare kogelkop1 
(niet afgebeeld)
Stalen dwarsdrager met verticaal plaats-

bare kogelkop. Het maximale trekgewicht 

bedraagt 3.500 kg (geremde aanhanger), 

Transport en onderhoud Transport en onderhoud · 6766 · 
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[1] Scheidingsnet
Verhoogt de veiligheid bij een volbeladen 

auto. Het scheidingsnet kan flexibel op 

2 posities aan de hemelbekleding worden 

ingehaakt.

[2] Bagagenetten
Vloer- en zijnet (niet afgebeeld) voor het 

vastzetten van voorwerpen in de bagage-

ruimte. Het vloernet wordt met 4 geïnte-

greerde haken aan de bevestigingsogen 

Niet in combinatie met panoramadak-

systeem.

Niet in combinatie met volwaardig  

reservewiel.

[4] Bagageruimteverdeler 
(niet afgebeeld)
Een op 2 verschillende posities in lengte-

richting te gebruiken rek voor het opdelen 

van de bagageruimte.

Alleen in combinatie met afscheidingsrek.

[5] Bagageruimtekuipen, laag en hoog
Deze precies passende kunststof kuipen 

laten geen water door en zijn afwasbaar. 

De kuipen beschermen de bagageruimte 

tegen verontreiniging en beschadiging. 

Leverbaar in 2 uitvoeringen: laag en  

hoog. Beide versies zijn voorzien van het 

‘PORSCHE’ logo, de lage kuip bovendien 

met een Cayenne silhouet.

van de laadvloer bevestigd. De netten  

zijn zeer elastisch en kunnen daardoor 

variabel worden gebruikt. Uiterst gebruiks-

vriendelijk.

[3] Afscheidingsrek (niet afgebeeld)
Een effectief beschermingssysteem van 

staal met een volledig doorlopend rooster 

achter de achterbank ter bescherming van 

de passagiers. Met doorlaadmogelijkheid 

voor ski’s en lange voorwerpen.

Transport en onderhoud Transport en onderhoud · 6968 · 



21

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

afdekhoes met gekleurd Porsche embleem 

en ‘PORSCHE’ logo. Deze afdekhoes is 

waterafstotend en beschermt uw auto 

tegen weersinvloeden zoals fel zonlicht. 

Met diefstalbeveiliging.

[2] Indoor-afdekhoes
Perfect passende indoor-afdekhoes van 

ademend, antistatisch materiaal. 

Voorzien van gekleurd Porsche embleem 

en ‘PORSCHE’ logo.

Transport en onderhoud Transport en onderhoud · 7170 · 
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[1] Onderhoudstas1

Optimaal op uw auto afgestemde onder-

houdsset in een praktische draagtas met 

accessoires. Deze set omvat hoogwaardige, 

speciaal voor Porsche ontwikkelde onder-

houdsproducten voor het interieur en 

exterieur van uw auto. Inhoud: insecten-

verwijderaar, wasshampoo, polish, harde 

was, ruitenreiniger voor binnen en buiten, 

lederverzorgingsmiddel, reinigingsdoeken, 

sponzen en een zeem. 

[2] Lederonderhoudsset1

Reinigings-en onderhoudsset voor het 

lederen interieur van uw Porsche, verpakt 

in een handige draagtas. Set bestaat uit 

een lederreiniger (100 ml), lederverzorgings-

middel (100 ml), sponzen en doekjes.

[3] Velgenonderhoudsset1

Reinigings- en onderhoudsset voor licht-

metalen velgen, in een praktische draagtas. 

De set bestaat uit een velgenreiniger 

(zuurvrij, 500 ml-flacon met sproeikop) 

spons en een speciale driedelige borstelset 

voor hardnekkige verontreinigingen. De 

velgenreiniger ook los verkrijgbaar in een 

sproeiflacon en als 1.000 ml-navulflacon.

1 Alle onderhoudsproducten zijn ook los 

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

accubewakingsfunctie.

[2]  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 

[3] Microvezel reinigingsdoek
Voor de doeltreffende en veilige reiniging 

van het PCM touchscreen en andere 

kwetsbare interieuroppervlakken. Inhoud: 

3 microvezeldoekjes.

[4] IJskrabber
De ijskrabber met telescoopsteel van  

aluminium zorgt ook bij sneeuw en ijs  

voor een onbelemmerd zicht. De geïnte-

greerde rubberen lip maakt het mogelijk 

om eenvoudig water van uw autoruiten  

te verwijderen.

[5] Veiligheidshesje
Het veiligheidshesje in opvallend geel met 

reflecterende strepen zorgt ervoor dat u 

altijd zichtbaar bent. Door de compacte 

verpakking kan het probleemloos in het 

dashboardkastje of in de opbergvakken 

van de auto worden opgeborgen. 

Het meevoeren van een veiligheidshesje is 

in veel EU-landen wettelijk versplicht.

Porsche maakt bovendien toepassing in 

de autosport mogelijk. 

1 Voor de directe aansluiting  

op de autoaccu is een adapter  

verkrijgbaar. Niet geschikt  

voor de Cayenne S  E-Hybrid.
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E-mobility

De toekomst begint direct, 
in uw eigen garage.

We bouwen sportwagens. Al zolang we 

bestaan. Het zit in onze genen om vooruit 

te komen, sneller te zijn, de nummer 1  

te zijn – niet alleen op het circuit, maar 

vooral ook met nieuwe ideeën.

Daarom is het voor ons heel normaal om 

nieuwe wegen in te slaan. Zoals die van de 

hybridetechnologie.

Dit hoofdstuk heeft Porsche in 2010  

geopend met de Cayenne S Hybrid.  

En het heeft een vervolg gekregen. Met  

de Cayenne S E-Hybrid. Hij kan opgeladen 

worden via het stopcontact, bundelt onze 

complete knowhow en maakt onderdeel uit 

van de E-Mobility-toekomst van Porsche.

E-mobility76 · 
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Voor informatie over de montage kunt u 

terecht bij uw Porsche dealer. Het oplaad-

dock voor de laadkabel en het oplaadap-

paraat worden niet meegeleverd.

[2] Oplaaddock voor laadkabel (AC)
Het Porsche oplaaddock met een front van 

zwart veiligheidsglas en een zilverkleurig 

‘PORSCHE’ logo maakt de plaatsing van de 

Porsche universele lader (AC) mogelijk, bij-

voorbeeld aan de tegen meerprijs leverbare 

laadzuil of een garagemuur. Het oplaaddock 

is geschikt voor alle gangbare industrie-

stopcontacten. Het oplaaddock is aan 

beide zijden voorzien van een bevestigings-

punt voor de oplaadsteker. Ook geschikt 

voor montage buiten. Afsluitbaar.

De op de foto getoonde Porsche universele 

lader (AC) en de optionele oplaadkabel 

worden niet meegeleverd. Voor meer 

informatie over de montage kunt u terecht 

bij uw Porsche dealer.

[1] Laadzuil
Met de laadzuil kunt u eenvoudig en com-

fortabel thuis stroom laden. De praktische 

houder - bestaande uit zwart veiligheids-

glas, een frame van geborsteld roestvast 

staal en voorzien van een zilverkleurig 

‘PORSCHE’ logo - is specifiek ontwikkeld 

voor Porsche, zodat u het oplaaddock  

veilig en gemakkelijk kunt monteren. De 

laadzuil kan vrijstaand (bevestigd op een 

stabiele ondergrond) worden geplaatst  

en wordt met name geadviseerd indien er 

geen muurbevestiging van het oplaaddock 

mogelijk is (afmetingen laadzuil: hoogte 

167 cm, breedte 42 cm, diepte 10 cm).

[3] Oplaadkabel
Om u een maximale flexibiliteit te bieden, 

kunt u uw auto ook onderweg opladen. 

Met de oplaadkabel (mode 3) van Porsche 

Tequipment kunt u uw auto bijladen bij 

openbare laadzuilen met een type 2 steker 

(EU-standaard). Dit gaat snel en heel een-

voudig. De zwarte oplaadkabel is 7,5 m lang 

en geschikt voor stroomsterktes tot 20 A 

(3-fasig). De kabel kan in de meegeleverde 

transporttas met bevestigingsmogelijkheid 

ruimtebesparend in de bagageruimte van 

uw auto worden opgeborgen. 

Als u een extra oplaadkabel nodig heeft – 

bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland 

reist – kunt u contact opnemen met uw 

Porsche dealer. Deze adviseert u graag 

over alle laadaccessoires.

E-mobility E-mobility · 7978 · 



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/shop

 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’
Ons 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 het 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 voor Porsche Exclusive, Porsche Driver’s Selection en Porsche Driving Experience zijn verkrijgbaar bij uw Porsche dealer.
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Cayenne modellen: brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 15,9–7,6 · buitenwegen 8,9–6,0 · gemiddeld 11,5–6,6. CO2-emissie in g/km 267–173
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