Driven by dreams.

Ons erfgoed verbonden met de toekomst.
Uit dromen worden de mooiste realisaties geboren. Dat is al 75 jaar lang de drijvende spirit
van Porsche. De kunst om duurzame sportwagens te creëren, in alle opzichten: design,
avant-garde, betrouwbaarheid en mobiliteit. In 1898 nam Ferdinand Porsche al deel aan de
ontwikkeling van een elektrische wagen.

Porsche is altijd een pioniersfiguur geweest op het vlak van duurzame mobiliteit.
En binnenkort schakelen we naar een grotere versnelling. Het is dan ook onze ambitie om
in 2025 al meer dan de helft van onze wagens uit te rusten met elektrische aandrijving,
en om in 2030 zelfs 80 % te halen.

Vandaag gaan de ingenieurs van het Porsche-onderzoekscentrum verder met vernieuwen.
Ze gebruiken de autosport als laboratorium, om steeds beter te presteren.

Porsche houdt niet op met innoveren en zonder toegiften de weg te volgen die Ferry Porsche
heeft uitgetekend: we laten ons meevoeren door onze dromen en maken de autosport
helemaal elektrisch.

Taycan
Cross Turismo
100 % elektrisch.
100 % Porsche.
100 % aftrekbaar.

Hij maakt zichzelf opnieuw waar.
De karakteristieke lijn van de Taycan Cross
Turismo is de zuivere uitdrukking van het
Porsche-design. Zijn onmiddellijk herkenbaar,
expressief silhouet verbergt een verbazende
veelzijdigheid, met meer opberg- en
binnenruimte zonder toegiften. Hij incarneert de
ziel van Porsche. Volledig elektrisch.
Met zijn 800 volt-architectuur maakt hij
supersnel laden mogelijk: tot 100 km rijbereik
in 4,5 minuten. Zijn autonomie reikt tot
490 km. Hij beschikt over 761 pk en trekt in
2,8 seconden op van 0 tot 100 km/u.
Stap aan boord van de toekomst.

21,2 - 24,8 kWh/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).

Taycan
Sport Turismo
Supercharged
veelzijdig.

In de sport zijn de seconden die net na de
euforie van de coureurs komen de beste
momenten. Met de nieuwste modellen van
de Taycan Sport Turismo kan u deze sensatie
elke dag beleven. U raakt al opgewonden
van naar hem te kijken, met zijn exclusieve
design-elementen, versterkt door het optionele
SportDesign Pack met carbon inserts en
vinnen, en een specifieke diffuser achteraan.
Van achter de exclusieve look van zijn getinte
matrix koplampen bundelt deze supercharged
sportwagen een indrukwekkende veelzijdigheid
en uitzonderlijk comfort.

20,2 - 24,6 kWh/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).

19,6 - 24,6 kWh/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).

EDI, de intelligente laadoplossing
voor uw Porsche Taycan.

Electric by D’Ieteren is uw complete
ecosysteem voor laaddiensten.
EDI biedt u laadstations thuis of op
het werk, ook voor uw medewerkers,
laadkaarten die u toegang verstekken tot
één van de grootste Europese netwerken
van publieke laadpunten in meer dan
25 landen. Verder beschikt u over de
gebruiksvriendelijke en handige EDI
Charging-app. EDI begeleidt u van A tot Z
bij de installatie van de laadoplossing
die het best is afgestemd op uw situatie
en behoeften. EDI is 100 % ontworpen
als ideale partner voor de elektrische
mobiliteit van uw Porsche Taycan.
- Diagnose van uw elektrische installatie
en certificering, zowel thuis als op
het werk.
- Laadstations en accessoires voor
particulieren en professionals,
compatibel met alle elektrische en plugin hybride wagens.

- Toegang tot één van de grootste publieke
laadnetwerken met de EDI-kaart.
- 24/7 bijstand.
- Split Billing-service. Dit is de
ideale oplossing voor bedrijven en
hun medewerkers, maar ook voor
zelfstandigen. De elektriciteitskosten
voor het opladen van uw wagen worden
gefactureerd aan uw bedrijf of aan uw
werkgever, en automatisch teruggestort
op uw zichtrekening.
- Met Load Balancing vermijdt u een
black-out! Dit systeem verzekert dat uw
laadpaal nooit meer energie verbruikt
dan wat u in huis beschikbaar hebt.
Zo kan u tijdens het herladen van uw
wagen uw andere elektrische toestellen
verder gebruiken, zonder risico op
stroomonderbreking.
- Kwaliteitspartners voor het rijden op
zonne-energie.

Vraag uw offerte of meer info via 02/260 26 60 of op www.edi.be

www.edi.be

2,1 - 11,3 L/100KM | 22,6 - 24,9 kWh/100KM | 48 - 257 G CO₂/KM (WLTP).

Panamera
Platinum
Edition
Maak kennis
met zijn generositeit.
De Panamera 4 e-Hybrid Platinum Edition
is net zo genereus in het bieden van unieke
rijbelevingen als in zijn exclusieve uitrustingen,
met onder meer een panoramisch dak,
adaptieve pneumatische ophanging,
elektrische en verwarmde comfortzetels,
Bose® Surround Sound-systeem met
14 luidsprekers en een GT-sportstuur.
Zo bereikt u vanuit elk standpunt het
absolute summum!

Macan
Sportwagenkarakter.

Welkom aan boord van de Porsche Macan,
dé referentie binnen de compacte SUV’s.
Hij is gebouwd voor mensen die vinden dat
ze zichzelf onophoudelijk moeten blijven
overtreffen, en die voortdurend nieuwe
territoria willen verkennen. De Macan verleidt
met zijn uitgepuurde design dat zijn sportieve,
gespierde karakter benadrukt.
Met zijn sportstuur, zijn van de 911 ontleende
toerenteller en zijn 10,9 touchscreen verzekert
hij hypergeconnecteerde rijsensaties.

10,1 - 11,7 L/100KM | 228 - 265 G CO₂/KM (WLTP).

Cayenne
De gedeelde droom.

Hij staat altijd klaar om zijn piloot en vier
teamgenoten mee te voeren op hun tocht
naar de vrijheid. Deze sportieve SUV is een
Porsche in al zijn onderdelen. Zijn strakke
lijnen geven elegantie aan zijn atletische
lichaamsbouw. Zijn interieur maakt het plaatje
compleet, met een samenspel van kwaliteit,
sportiviteit, connectiviteit en ergonomie.
En onder de motorkap? De Cayenne biedt u
verschillende motorversies: turbo, twin-turbo
en hybride, stuk voor stuk met ongekende
prestaties in dit segment.

3,1 - 14,1 L/100KM | 25,1 - 26,5 kWh/100KM | 71 - 319 G CO₂/KM (WLTP).

Cayenne
Coupé
De vormgegeven droom.

Bekijk de Cayenne Coupé: het lijkt wel of de
wind zijn pure lijnen heeft uitgetekend.
Zijn iconische vormen zijn afgestemd op
prestaties. De iconische flyline van het tijdloze
911-design strekt zich uit van de koplampen
tot de adaptieve achterspoiler. De katachtig
elegante Cayenne Coupé staat op elk ogenblik
paraat om het asfalt te bespringen.

3,2 - 14,1 L/100KM | 25,4 - 26,5 kWh/100KM | 73 - 319 G CO₂/KM (WLTP).

718 Boxster
Style Edition
Passie als motor.
Een centrale motor voor rijsensaties die uw
hart sneller doen slaan. Een verleidelijke look
en sportieve prestaties: de 718 Boxster is een
roadster zoals geen ander. Neem plaats achter
het stuur en de wereld biedt zich aan als een
speelterrein. De Style Edition-versie voegt
contrasterende designtoetsen toe en exclusieve
uitrustingen, zowel buiten als binnen.

9,0 - 9,7 L/100KM | 203 - 220 G CO₂/KM (WLTP).

718 Cayman
Style Edition
Rijplezier staat centraal.
De 718 Cayman draagt zijn sportieve karakter
met trots. Met onverbrekelijk plezier en
onthutsend gemak neemt hij de ene bocht na de
andere. Deze coupé met een onweerstaanbaar
design wekt nieuwe sensaties op en laat zijn
speelse en opwindende karakter de vrije loop.
De Style Edition-versie versterkt nog eens zijn
unieke karakter met een hele reeks specifieke
standaarduitrustingen.

8,9 - 9,7 L/100KM | 202 - 219 G CO₂/KM (WLTP).

718 Cayman
GT4 RS
Onwerkelijk waar.
De cijfers vertellen genoeg: centrale 6-cilinder
4-litermotor met natuurlijke aanzuiging,
6 individuele gaskleppen voor een directe
respons, een hoogtoerentalconcept dat
makkelijk de 9.000 toeren per minuut aantikt,
500 pk (368 kW).
Altijd klaar. Onweerstaanbaar irrationeel.

13,2 L/100KM | 299 G CO₂/KM (WLTP).

Nieuwe
911 GT3 RS
Geboren voor het circuit.
Hij slaat iedereen met verstomming.
Een atmosferische, hoogtoerige 4,0 l motor met
525 paardenkracht, een volautomatische front
diffusor en achterspoiler voor hogere snelheden
in de bochten. Optimaal Drag Reduction Systeem.
Ja, perfectie is van deze wereld.

13,4 L/100KM | 305 G CO₂/KM (WLTP).

Nieuwe
911 T
De ziel van een tijdloze
sportwagen.
Hij doet afstand van al wat overbodig is.
De 911 T Carrera is de perfecte uitdrukking van
wat puristen nastreven: minder kilo’s voor meer
wendbaarheid, sportchassis en -stoelen, bredere
velgen en achteras om in nauwer permanent
contact te zijn met de sensaties die elke weg
te bieden heeft.

10,3 - 10,9 L/100KM | 233 - 247 G CO₂/KM (WLTP).

911 GTS
Passie hoort niet
beknot te worden.

Drie letters die de uiterste limieten van
sportiviteit en rijplezier nog meer eens
verleggen. De GTS combineert de ultieme
zoektocht naar sensaties door zijn sportchassis
aan te scherpen en door systemen toe te
voegen die de dynamiek en de wendbaarheid
verbeteren. Zo kunnen de 6 twin-turbocilinders
en de 480 pk helemaal voluit gaan.
Laat de passie de overhand nemen.

10,4 - 11,4 L/100KM | 236 - 259 G CO₂/KM (WLTP).

911 Targa
Hoe langer we van iets
dromen, hoe mooier
het wordt.
Welk elixir houdt hem jong?
Het is al 57 jaar geleden dat de allereerste Targa
zich onthulde en het design van de auto voor
altijd veranderde. Deze volwaardige coupé in
open versie biedt het comfort, de veiligheid en
de dynamiek van een uitzonderlijke sportwagen.
Zijn design en zijn prestaties zijn intussen
onophoudelijk blijven evolueren, altijd trouw
blijvend aan zijn erfgoed. Absoluut en tijdloos.

10,4 - 11,3 L/100KM | 238 - 257 G CO₂/KM (WLTP).

911 Coupé
Sinds 1963
herinterpreteren we
het tijdloze design
van de 911
Zijn onvergelijkbare silhouet, gekarakteriseerd
door de legendarische flyline, is nauwelijks
veranderd, terwijl die toch subtiel met de tijd
mee evolueerde. De 8ste generatie biedt de
som van alle voorgangers.
Opnieuw verlegt hij de uiterste limieten van zijn
sportieve prestaties, zijn rijbelevenis,
zijn comfort en veiligheid.

10,3 - 12,3 L/100KM | 233 - 279 G CO₂/KM (WLTP).

Verzoen passie met rede.
Financieringsformules voor particulieren.
AutoCredit (1)

Private Lease (3)

Klassieke Financiering (2) (ook voor professionelen)

De keuzevrijheid.
Een flexibele financieringsformule met lage maandelijkse
aflossingen want u betaalt enkel het werkelijk gebruik van
uw wagen. En die laatste hogere maandaflossing? Dat is
uw gegarandeerde overnamewaarde: voor die prijs kan u
de wagen volledig aankopen of u geeft hem gewoon terug
en kiest indien gewenst een nieuwe wagen.

De all-in huurformule.
Huur uw voertuig op lange termijn en geniet van alle
voordelen die normaal alleen voor zakelijke klanten
gelden. Alle financiële en naverkoopdiensten rond uw
wagen kunnen worden inbegrepen in uw huurprijs en zijn
gecentraliseerd bij uw vertrouwde Porsche Centre.

De traditionele keuze.
Een financieringsformule die de betaling van de
aankoopprijs van uw wagen vergemakkelijkt en waarbij
u uw terugbetalingen kunt spreiden in de tijd. U betaalt
elke maand een vast bedrag terug, waarbij u een scherpe
interestvoet geniet en geen dossierkosten betaalt. Op het
einde van het contract is uw Porsche volledig terugbetaald.

Vervolledig uw contract AutoCredit of Klassieke Financiering met Porsche Service Care (contract onderhoud en herstellingen). Ontdek meer in onze Porsche Service Care brochure of op Porsche.be.
(1) AutoCredit is een lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag op maximaal 48 maanden en met vaste debetrentevoet van 4,99%. Op het moment van ondertekening van deze lening op afbetaling zal D’Ieteren Lease n.v. (Leuvensesteenweg, 679 3071 Kortenberg - België - RPR Leuven - KBO 0402623937), een dochteronderneming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., u een verkoopoptie aanbieden waarmee zij zich ertoe verbindt om aan het einde van de lening en onder bepaalde voorwaarden uw voertuig over te kopen voor een
prijs die gelijk is aan het laatste termijnbedrag dat verschuldigd is onder de lening op afbetaling en deze prijs aan Volkswagen D’Ieteren Finance te betalen als volledige of gedeeltelijke betaling van de nog verschuldigde laatste maandelijkse betaling. Aanbod voorbehouden aan particuliere
klanten op alle nieuwe voertuigen van het Porsche gamma van 02/12/2022 tot en met 31/01/2023. Maximum kilometeraantal per jaar: 10.000 km. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., kredietgever, KBO 0841 046 715
(2) Klassieke Financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50,
KBO 0841 046 715, RPR: Brussel, verbonden agent van Cardif Assurance Via (code 979), IBAN rekening: BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

8,9 - 13,2 L/100KM | 201 - 299 G CO₂/KM (WLTP).

Leaseformules voor professionelen.
Porsche Financial Services biedt drie leasingformules aan professionelen. De Financiële Renting en de Financiële Leasing zijn huurformules met een aankoopoptie,
waarmee u het voertuig aan het einde van het contract kunt aanschaffen als u dat wenst. De Verhuur op Lange Termijn is een contract met een complete
dienstverlening en waar u op het einde uw voertuig terugbezorgt.

Financiële Renting (3)

Financiële Leasing (3)

Verhuur op Lange Termijn (3)

Lagere maandelijkse huurprijzen
dankzij een vooraf vastgelegde aankoopoptie.
De huurprijs van uw Porsche is aftrekbaar en wordt
opgenomen als bedrijfskost in uw resultatenrekening,
zo kunt u de investeringscapaciteit van uw bedrijf
behouden. Aan het einde van het contract kunt u uw
wagen overkopen door de aankoopoptie te betalen die
vooraf is vastgesteld en varieert tussen 16% en 20%
van de aanbeloven catalogusprijs.

Zo hoeft u geen eigen kapitaal
te investeren.
In tegenstelling tot Financiële Renting, wordt uw
Porsche afgeschreven op de balans van uw bedrijf.
Aan het einde van het contract kunt u, indien u dat wenst,
uw wagen kopen door de aankoopoptie te betalen
die vooraf is vastgesteld en varieert tussen 3% en 15%
van de aanbeloven catalogusprijs.

Full Service en
een lichter administratief beheer.
U beschikt over een nieuwe Porsche als bedrijfswagen
en ontvangt elke maand een factuur met de huur van
uw voertuig en alle bijbehorende diensten. Bij afloop van
het contract bezorgt u het gehuurde voertuig gewoon
terug. Uitsluitend beschikbaar voor de Macan, Cayenne,
Panamera en Taycan.

2 - 2,5 L/100KM | 22,6 - 24,4 kWh/100KM | 45 - 57 G CO₂/KM (WLTP).

Alle rechten voorbehouden. Specificaties op 02/12/2022 (onder voorbehoud van wijzigingen). Wij behouden ons het recht voor, op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht, veranderingen
aan specificaties aan te brengen. Deze lijst wordt gegeven onder voorbehoud van verenigbaarheid tussen de opties en de productrestricties van de fabriek. Onder voorbehoud van wijzigingen en inhoudelijke fouten.
(3) Private Lease, Verhuur op Lange Termijn, Financiële Leasing en Financiële Renting zijn producten afgesloten bij D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance).
Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679 - 3071 Kortenberg - België - RPR: Leuven KBO 0402623937.
D’Ieteren Lease n.v. is een verzekeringsagent van P&V Verzekeringen pkba (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. info@vdfin.be. Offerte in Financiële Renting Porsche Financial Services berekend op basis
van 60 maanden en 100 000 kilometer, met een aankoopoptie van 25%. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Prijzen op 02/12/2022 en geldig tot 31/01/2023.
Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D‘Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.) waarvan Porsche Financial Services een commerciële benaming is.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Verantwoordelijke uitgever: D’Ieteren Automotive SA/NV, Porsche Import, Jo Peeters - Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO 0466909993.
Adverteerder voor het krediet: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. waarvan Porsche Financial Services een commerciële benaming is, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever,
met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715,
RPR: Brussel, verbonden agent van Cardif Assurance Vie (code 979), rekening IBAN: BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be. 01/2023.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afbeeldingen enkel ter illustratie en voertuigen uitgerust met betalende opties.

