O novo Cayenne Turbo GT
Moldado pela performance

Os modelos de veículos ilustrados mostram o equipamento para a República Federal da Alemanha. Eles também incluem, p. ex., equipamentos individuais que não fazem parte do fornecimento de série e que estão disponíveis somente com
um custo adicional. Devido a determinações e normas específicas dos países, nem todos os modelos ou equipamentos estão disponíveis em diversos países. Informe-se sobre o exato fornecimento no seu Centro P
 orsche/na sua Concessionária
Porsche ou no seu importador. Os dados sobre a estrutura, o fornecimento, a aparência, potência, as medidas, o peso, consumo de combustível e os custos de operação correspondem ao estado de conhecimento no momento da impressão
(12/2021). Reserva-se o direito de alterações na estrutura, no equipamento e fornecimento, bem como diferenças na cor. Sujeito a erros. Em www.porsche.com/disclaimer está disponível o aviso legal em todos os idiomas.
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MOLDADO PELA
PERFORMANCE.
No caminho ao pódio, os atletas não crescem apenas através de treinamento rigoroso.
Mas através da paixão ardente. Através da vontade indomável de sempre dar tudo de si.
E de amar cada momento . Rumo a uma forma definida pelo desempenho – para o
desempenho.
O novo Cayenne Turbo GT.

Moldado pela performance
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O POTENCIAL:
UMA DOSE DE
ADRENALINA SUFICIENTE
PARA CURVAS DE
DESEMPENHO ÍNGREMES.
 ayenne Turbo GT. Um termo permeado pela vibrante euforia de largadas dinâmicas. Uma experiência impulsioanada pelo possante motor
C
V8 biturbo de 4,0 litros – e determinada por sistemas de suspensão precisos. Um fascínio que leva o nome P
 orsche com toda a razão.
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Desempenho

A MENTALIDADE:
CARACTERIZADA POR
UM CONTAGIANTE
ÍMPETO DE MOVIMENTO.

Quando as ondas de arrepios travam duelos na pista de corrida, é melhor que os pilotos estejam bem acomodados.
O Cayenne Turbo GT há muito tempo não apenas integrou o nível certo de conforto, mas também a atmosfera automobilística.
Uma experiência reforçada pela dominante cor Preto no interior.

Design do interior

11

O FÍSICO:
BEM DEFINIDO,
PARA IR
AO EXTREMO.
Sempre dar um pouco mais de si. Superar-se constantemente. Esta atitude
personifica perfeitamente a grandeza esportiva do Cayenne Turbo GT. Isso é
enfatizado com veemência pelo sonoro sistema de escape esportivo em
titânio disposto centralmente, com um difusor traseiro bem pronunciado
em carbono e as rodas GT Design de 22 polegadas de construção leve na
cor Neodímio.

Design do exterior
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DINÂMICA
DE DIREÇÃO.
Para expressar uma vontade incondicional de vencer, é preciso determinação e, acima de tudo:
força pura. O motor V8 biturbo de 4,0 litros com 471 kW (640 CV) é mais do que suficiente
para isso. Junto com os sistemas de suspensão especificamente ajustados, ele ajuda o
Cayenne Turbo GT a atingir recordes em termos de aceleração longitudinal e lateral.
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Dinâmica de direção

5.000

6.000

500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
7.000

Potência (kW)

O Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) proporciona um aumento dinâmico da
estabilidade. Ele age com uma força de frenagem controlada na roda traseira interna e um
bloqueio do diferencial traseiro controlado eletronicamente. O resultado: excelente tração e
uma alta agilidade. A tração integral ativa Porsche Traction Management (PTM) reage como
os reflexos aguçados de um atleta sobre diferentes superfícies, aprimora a orientação lateral
e regula a melhor distribuição possível da força motriz entre os eixos traseiro e dianteiro.
Porque não apenas a força, mas também os valores de experiência abrem o caminho rumo à
linha de chegada, o Porsche 4D-Chassis Control analisa centralmente a situação de direção
com base na aceleração longitudinal, lateral e vertical. Ao mesmo tempo, todos os sistemas
de suspensão são sincronizados em tempo real. Graças ao Porsche Active Aerodynamics
(PAA), o aerofólio traseiro se ajusta a cada situação. Lâminas ajustáveis na entrada de ar
central ajudam o motor, de acordo com o grau de abertura durante a refrigeração ou no seu
programa de aquecimento para a partida, para, assim, obter toda sua potência concentrada.

Torque (Nm)

A potência é um lado da moeda. Mas ela deve ser convertida em movimentos perfeitos.
A suspensão a ar adaptável com ajuste esportivo incl. P
 orsche Active Suspension
Management (PASM) adapta o coeficiente de deformação da mola à situação ou modo
de direção e garante uma aderência ideal à pista, graças ao baixo centro de gravidade.
O Cayenne Turbo GT faz curvas emocionantes com uma facilidade impressionante graças
ao Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) – e compensa movimentos de rolagem de
forma direcionada. Independentemente da velocidade, as inclinações laterais são
minimizadas e a dinâmica de direção é aumentada.

Para alcançar um nível excelente de desempenho, são necessários ótimos fundamentos.
Os pneus de performance otimizam a dinâmica de direção em termos de manuseio e
distância de frenagem, e ainda reduzem seus tempos de volta. Em combinação com as
rodas do eixo dianteiro, que foram alargadas, a potência é dirigida com maior controle em
trajetórias precisas. Além disso, a cambagem aumentada contrabalança o comportamento
de subviragem.

Graças aos discos de freio de cerâmica com um diâmetro de 440 mm na
dianteira e 410 mm na traseira, o Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
oferece um desempenho de frenagem ainda maior, tanto nas ruas como no
uso contínuo nos circuitos de corrida.
Para uma esportividade visivelmente atraente, os milímetros são tão
importantes quanto os décimos de segundo. O Tiptronic S de 8 marchas incl.
Shift-by-wire permite trocas de marcha rápidas e reações precisas. Nos
modos Sport e Sport Plus, os tempos de reação no novo C
 ayenne Turbo GT
são ainda mais reduzidos.
A servodireção Plus opera em função da velocidade. A altas velocidades,
ela reage de forma direta e precisa, a baixas velocidades com uma assistência
de direção mais forte. A direção do eixo traseiro reduz o raio de giro e
aumenta a agilidade na faixa de velocidade mais baixa. A velocidades mais
altas, ela aumenta significativamente a estabilidade de direção.
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Dinâmica de direção

COMO UMA
DECLARAÇÃO
SEM PALAVRAS:
DETÊ-LO É
IMPOSSÍVEL.

Força, autoconfiança, impulso indomável: a atitude resoluta de um atleta pode expressar muito.
Complementada por elementos de design exclusivos do GT, a linguagem das formas do 
Cayenne Turbo GT demonstra sua esportividade ágil com a mesma clareza.
Destaques
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PACOTE DO EXTERIOR GT

Esportividade imponente que impressiona olhos e ouvidos:
expressivo, vibrante e instalado exclusivamente no 
Cayenne Turbo GT, o sistema de escape esportivo de
titânio com ponteiras centrais por um lado não economiza
na enérgica trilha sonora de V8 – mas, por outro lado, graças
à liga leve, muito peso. O difusor traseiro em carbono
com suas estrias pronunciadas confirma claramente que
o Cayenne Turbo GT combina desempenho ágil com
expressividade esportiva – para uma experiência de direção
ainda mais precisa e maior pressão aerodinâmica para baixo
na estrada.
As rodas GT Design de 22 polegadas em construção leve
com pneus de performance não convencem apenas por
abrirem vantagens. Em termos de design, elas também estão
na primeira fila, graças à sua atraente pintura na cor
Neodímio.

Uma vista que, além de provocar entusiasmo, também faz seu pulso disparar: a vista frontal
do Turbo GT com a parte dianteira específica. A estrutura de grade ainda mais marcante da
entrada de ar central salta imediatamente aos olhos. A parte dianteira inferior e o lábio de
spoiler em cima também foram redesenhados. Mais expressão esportiva para onde quer que
você olhe: as conchas superiores dos retrovisores externos SportDesign em carbono atraem
o olhar para uma olhada precisa para trás. Os contornos superiores do veículo são arrematados
por outra inspiração das corridas: o aerofólio do teto e os side plates de carbono. O material
robusto com sua estrutura inconfundível combina perfeitamente com a impressão geral
esportiva e, também, reduz o peso. Uma faceta que sublinha o caráter dinâmico do 
Cayenne Turbo GT: o lábio de spoiler na cor Preto em alto brilho ampliado para 50 mm
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Pacote do exterior GT

aumenta a estabilidade e melhora a
downforce. Na vista traseira, as lanternas
traseiras LED incl. painel ativo escurecido
com inscrição Porsche na cor Preto fosco,
provenientes da P
 orsche E
 xclusive
Manufaktur, destacam a presença do
Cayenne Turbo GT com elegância.

PACOTE DO INTERIOR GT
Com certeza chamam a atenção: os cintos na cor Neodímio.
Esta aliança entre o funcional e o belo reflete o conceito
de cor esportivo do veículo e o estende de forma consistente.
A faixa central perfurada dos bancos, revestida em
Alcantara® com destaques na cor Neodímio oferece uma
posição de pódio nos bancos dianteiros esportivos.
Os encostos integrados da cabeça e o pacote de memória
aumentam o conforto.
A inscrição do modelo Turbo GT bordada na cor Neodímio
nos apoios de cabeça não são apenas um simples
detalhe, mas sim um compromisso claro com os genes
automobilísticos do Cayenne Turbo GT. Os bancos dianteiros
esportivos ergonômicos (8 vias, elétricos) com pacote
de memória proporcionam a firmeza ideal para momentos
de direção emocionantes ao volante.

Sentar-se no Cayenne Turbo GT significa mergulhar na pura atmosfera de uma pista de
corrida. A sensação de espaço é enfatizada pelo pacote de interior GT com costuras
contrastantes na cor Neodímio e o revestimento em Alcantara®1), com itens adicionais em
couro. Os revestimentos em couro na cor Preto e em Preto/Vermelho Bordeaux estão
disponíveis como opção. O volante esportivo multifuncional com aro do volante em
Alcantara® incl. marca na posição de 12 horas na cor Amarelo Racing, proporciona um
elevado nível de aderência. A linha estilística ideal é seguida pela costura decorativa na cor
Neodímio. A iluminação ambiente aumenta o conforto na velocidade da luz e proporciona
uma atmosfera de direção agradável com climas de iluminação especiais.

1) Parte traseira do banco dianteiro em couro sintético.

Pacote do interior GT
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Frisos de destaque com borda circundante em Preto
emolduram o acabamento em carbono do interior e fazem
uma declaração colorida de paixão pelo automobilismo.
O intenso prazer de dirigir pode ser medido – com a ajuda do
conta-giros analógico posicionado no centro com mostrador
cinza prateado, ponteiro amarelo e inscrição do modelo.
Através do seletor de modos com o botão vermelho Sport
Response e o pacote Sport Chrono, você encontra o modo de
direção que se adapta ao seu estilo de dirigir. Também faz
parte do pacote um cronômetro, bem como o mostrador de
aceleração longitudinal e lateral e dos tempos de volta.
No console central, a inscrição turbo GT literalmente coloca
o empolgante prazer de dirigir no centro de tudo.

Pacote do interior GT
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A CALMARIA
INTERIOR
ANTES DA
TEMPESTADE.
Sejam funções de conforto, informações e entretenimento ou sistemas de
assistência: manter o foco consciente no interior é essencial, a fim de ser capaz
de sempre dar tudo na pista. E se concentrar totalmente nas curvas à frente
e nos altos níveis de adrenalina.
Informações: o serviço Porsche Connect ainda não está disponível no Brasil

Conforto, sistemas de assistência e P
 orsche Connect
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Atrás do volante esportivo multifuncional se encontra o
painel de instrumentos. À direita e à esquerda do conta-giros
analógico, 2 telas exibem, se necessário, instrumentos
virtuais, mapas e outras informações. Áudio, navegação e
comunicação unem-se na tela tátil de 12,3 polegadas do
Porsche Communication Management (PCM). Incluindo a
integração perfeita do Apple Music, que complementa o
grande prazer de dirigir com um rico desfrute musical. Com o
Porsche Connect, você pode usar aplicativos de smartphone
selecionados em seu Porsche, graças ao Apple CarPlay e ao
Android Auto. O console central com Direct Touch Control
possui uma superfície em visual de vidro nobre. Teclas
sensíveis ao toque possibilitam o acesso direto às funções
mais importantes.

O Porsche Advanced Cockpit com grande tela tátil de 12,3 polegadas e Direct Touch Control,
bem como a disposição intuitiva das teclas, propicia o mínimo de distração possível.
Som possante na estrada – e com o sistema de som Surround da BOSE® também no cockpit.
14 alto-falantes e canais amplificadores, incl. um subwoofer passivo com uma potência total de
710 watts, garantem um som balanceado, fiel ao original e de altíssima qualidade sonora.
Acústica semelhante à de uma das melhores salas de concerto do mundo é possível graças
ao sistema de som 3D High-End Surround da Burmester®. 1.455 watts de potência total,
21 alto-falantes controlados separadamente, incl. um subwoofer ativo com amplificador
digital classe D de 400 watts, sistema central de 2 vias, uma membrana com uma área total
de mais de 2.500 cm2, além de uma sensação acústica 3D por meio de alto-falantes nas
colunas A e um algoritmo 3D especial.

CONFORTO.

Informações: o serviço Porsche Connect ainda não está disponível no Brasil

Conforto
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Simplesmente deixe o seu Porsche e o
Remote ParkAssist1, 2) cuidarem da manobra
de entrar em vagas de estacionamento.
A assistência de estacionamento ativa1)
reconhece e mede automaticamente as vagas
de estacionamento. Se o espaço for
condizente, você pode iniciar e controlar a
manobra de estacionamento – tanto em
vagas paralelas quanto perpendiculares. O
sistema assume automaticamente a direção
e move o veículo para a frente e para trás. O
estacionamento remoto1, 2) permite-lhe entrar
e sair de vagas paralelas e perpendiculares,
assim como estacionamentos e garagens
com seu Cayenne através do smartphone,
mesmo quando você estiver fora do veículo.

Mais conforto durante viagens mais longas
é proporcionado aos motoristas através do
assistente de controle de troca de faixa com
reconhecimento de sinais de trânsito1).
O assistente de visão noturna1) detecta
pedestres ou animais de grande porte
usando uma câmera infravermelha, antes
mesmo de eles serem iluminados pelos
faróis, e os exibe em uma imagem de visor
térmico no painel de instrumentos.
Sem desviar a atenção do motorista, o
Head-Up Display full color de configuração
livre exibe, além dos indicadores específicos
esportivos e off-road, todas as informações
relevantes do veículo no campo de visão
imediato.

SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA
E PORSCHE CONNECT1).

Para que durante o passeio nada lhe tire
sua concentração, o piloto automático
adaptável1) mantém automaticamente a
distância em relação ao veículo à frente.
Em combinação com o Porsche InnoDrive3),
o sistema vem com inovadoras funções
adicionais. O sistema otimiza sua velocidade
de forma prospectiva, reconhece limites
de velocidade e os traçados da estrada em
seu percurso – adequando em função disso
a estratégia de direção de modo ideal.

Todas as funções do seu aplicativo Porsche Connect integram
você e seu P
 orsche em um ecossistema abrangente. Usando o
My Porsche, o acesso on-line ao seu perfil Porsche, você
pode acessar, entre outras, informações relevantes sobre seu
veículo, enviar rotas planejadas ao seu veículo e entrar em
contato com seu Centro Porsche.
 orsche Connect é compatível com Apple CarPlay e
P
Android Auto. Uma opção mais inteligente e segura de usar,
conforme necessário, seu smartphone no veículo. O controle
é bem fácil por meio do PCM ou do comando por voz –
para que você possa se concentrar completamente na estrada.

1) N
 ota: as funções descritas ajudam o motorista no âmbito dos limites do sistema.
A responsabilidade e atenção necessárias no trânsito cabem ao motorista.
2) Compatível apenas com iPhones da Apple a partir do iPhone 7 e do iOS 13.0.
3) O P
 orsche InnoDrive ajuda o motorista dentro de seus limites do sistema. O motorista
tem a obrigação de controlar permanentemente a direção e, na dúvida, de intervir.
O sistema pode ser desativado a qualquer momento pelos freios ou pedal do acelerador.

Sistemas de assistência e Porsche Connect
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DESTAQUES
DA E XCLUSIVE
MANUFAKTUR.

2

Dê ainda mais personalidade à expressividade do seu P
 orsche – e ao seu
amor ao carro esporte uma forma individual. Nós lhe oferecemos uma
grande variedade de opções de acabamento para o exterior e interior. Desde
uma alteração mínima até modificações complexas. Pois a sua inspiração
é a nossa paixão.

3

4

5

6

Como damos uma forma pessoal à sua paixão? Com tranquilidade e
dedicação – em precisos trabalhos executados à mão e com materiais de
alta qualidade, tais como couro, alumínio, carbono ou tonalidades de cores
especiais. Assim, criamos um produto feito de dedicação e da refinada arte
do trabalho manual. Em outras palavras: a intersecção ideal entre caráter
esportivo, conforto, design e seu gosto individual. Enfim, um P
 orsche com
a sua assinatura.
1
2
3
4
5
6
7
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Destaques da Exclusive Manufaktur

1

Inscrição decorativa lateral “PORSCHE” na cor Neodímio
Inscrição de modelo no apoio de braço do console central “turbo GT”
Roda GT Design de 22 polegadas pintada na cor Deep Sea Blue (acetinado)
Lâminas dos jatos de ar pintadas na cor Cinza Ártico
Mostrador da bússola/do cronômetro Sport Chrono na cor Neodímio
Mostrador do painel de instrumentos na cor Neodímio incl. inscrição “turbo GT”
Frisos dos estribos laterais em alumínio escovado na cor Preto, iluminados com a inscrição
“turbo GT” e consoles do banco da frente e de trás em couro (couro na cor Preto, costura
na cor Neodímio)

7

CORES.
INTERIOR.

EXTERIOR.
Cores lisas.

Cores metálicas.

Interior no revestimento em Alcantara®
com itens adicionais em couro.

Elementos decorativos.

Branco

Branco Carrara metálico

Preto – costuras na cor Neodímio

Carbono (alto brilho)

Preto

Preto intenso metálico

Preto – costuras na cor Cinza Ártico

Alumínio escovado em cruz na cor Preto

Interior
Revestimento em couro.1)

Cores especiais.
Mogno metálico

Cinza Ártico

Alumínio escovado em cruz

Preto

Azul Moonlight metálico

Interior
Bicolor com revestimento em couro.1)

Alumínio Rhombus

Giz

CORES PERSONALIZADAS DO EXTERIOR.
Escolha a partir de uma ampla gama de cores com uma variedade de cores
de exterior, que dão ao seu veículo um toque bem pessoal.

Preto-Vermelho Bordeaux

1) Parte traseira do banco dianteiro em couro sintético.

Cores
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RODAS.

É difícil ignorar o fascínio pelo movimento
fluido, o perfeito entrelaçamento da força e
da tecnologia. Especialmente quando ele é
provado, volta após volta, por uma seleção
de rodas de 22 polegadas exclusivas com
pneus de performance.

2

3

4

1
2
3
4

 oda GT Design de 22 polegadas pintada na cor Neodímio (acetinado)
R
Roda GT Design de 22 polegadas pintada na cor Platina (acetinado)
Roda GT Design de 22 polegadas pintada na cor Preto (acetinado)
Roda GT Design de 22 polegadas pintada em Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur
5 Roda GT Design de 22 polegadas pintada na cor Deep Sea Blue (acetinado)
Porsche Exclusive Manufaktur

PORSCHE CAR
CONFIGURATOR.
Personalize seu C
 ayenne Turbo GT até o último detalhe. Seja com a seleção dos acessórios
adequados, do material e das costuras do volante esportivo multifuncional ou dos aros
pintados na cor do veículo: seus desejos pessoais importam para nós. Em www.porsche.com
você pode encontrar o P
 orsche Car Configurator e muito mais sobre o fascínio P
 orsche.

1

5

Rodas e Car Configurator
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FICHA TÉCNICA.

FICHA TÉCNICA.

Cayenne Turbo GT

Cayenne Turbo GT
Características off-road

Motor
Modelo/Quantidade de cilindros

Motor V8 biturbo

Ângulo de entrada/saída

19,6°/18,1°

Cilindros

8

Ângulo de rampa para suspensão de série

15,2°

Cilindrada efetiva

3.996 cm3

Distância livre máxima do solo para suspensão de série

164 mm

Potência máxima (DIN)
do motor de combustão com rotação

471 kW (640 CV)
6.000 rpm

Profundidade de travessia com suspensão de série

460 mm

Torque máximo
do motor de combustão com rotação

850 Nm
2.300–4.500 rpm

Tipo de combustível

Super Plus (RON 98)

Transmissão
Tração

Transmissão

Sistema de freios

Capacidade do porta-malas até a borda superior
do banco traseiro

Tiptronic S de 8 marchas

ED: pneus de performance 285/35 ZR22 (106Y),
DT: pneus de performance 315/30 ZR22 (107Y)
Freios com pinça fixa monobloco de alumínio com 10 pistões
na dianteira, freios com pinça fixa monobloco de alumínio
com 4 pistões na traseira; discos ventilados internamente e
perfurados

Direção

Servodireção eletromecânica

Diâmetro de viragem em conjunto com a direção do eixo
traseiro

11,6 m

549 l

Capacidade do porta-malas com o banco traseiro rebatido 1.464 l
Capacidade do tanque

 orsche Traction Management (PTM):
P
tração integral ativa com embreagem multidisco regulada
eletronicamente e controlada por diagrama característico, bem
como diferencial automático dos freios (ABD) e aceleração
antiderrapagem (ASR)

Suspensão
Pneus

Volume

90 l

Pesos
Peso sem carga conforme diretriz da UE1)

2.295 kg

Peso total permitido

2.765 kg

Carga máxima

545 kg

Carga de teto máxima admissível
com o sistema de transporte no teto Porsche

75 kg

Dimensões
Comprimento

4.942 mm

Largura (retrovisor externo/retrovisor externo dobrado)

2.194 mm /1.997 mm

Altura

1.636 mm

Distância entre eixos

2.895 mm

Desempenhos do veículo
Velocidade máxima

300 km/h

Aceleração de 0–100 km/h com a função
Performance Start

3,3 s

1) Conforme norma da CE, o peso sem carga é válido para veículos com equipamento de série. O acréscimo de equipamentos opcionais altera esse valor. No valor exibido, foram considerados 75 kg para o motorista.
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Ficha técnica

Ficha técnica
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FICHA TÉCNICA.
Cayenne Turbo GT
Consumo/Emissão1)/Classes de eficiência
Urbano, em l/100 km (NEDC)

16,6

Rodoviário, em l/100 km (NEDC)

9,1

Combinado, em l/100 km (NEDC)

11,9

Filtro de partículas

Sim

Norma de emissões

EU6d-ISC-FCM

Classe de eficiência na Alemanha

F

Emissões de CO₂ combinado, em g/km

271

Consumo combinado, em l/100 km (WLTP)

14,1

Emissões de CO₂ combinado, em g/km (WLTP)

319

1) O
 s valores de consumo e emissões especificados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição legalmente prescritos. Desde o dia 1º de setembro de 2018, o Procedimento Mundial Harmonizado para Testes de Veículos de Passeio e Utilitários Leves (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) está substituindo o novo Ciclo Europeu de Direção (NEDC). Devido às condições de teste mais realistas, os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ determinados de acordo com o WLTP são, em muitos casos,
superiores aos determinados de acordo com o NEDC. Atualmente, independentemente do procedimento de certificação empregado, os valores NEDC ainda precisam ser comunicados em caráter vinculativo. A divulgação adicional dos valores do WLTP ocorre de forma voluntária. Todos
os veículos novos da Porsche são certificados de acordo com a WLTP, os valores NEDC indicados são, portanto, derivados dos valores WLTP. Na medida em que os valores NEDC são declarados como intervalos, eles não se referem a um único veículo individual e não fazem parte
da oferta. Eles servem apenas para fins de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Equipamentos e acessórios adicionais (componentes opcionais, formato do pneu etc.) podem alterar parâmetros relevantes do veículo, como o peso, a resistência de rolagem e a aerodinâmica
e – juntamente com as condições meteorológicas e de trânsito, assim como o comportamento de direção individual – podem influenciar o consumo de combustível e energia, as emissões de CO₂, assim como o desempenho de direção de um veículo. Mais informações sobre o
consumo oficial de combustível e as emissões específicas oficiais de CO₂ de veículos de passeio novos podem ser encontradas nas “Diretrizes de Consumo de Combustível, CO₂ e Consumo de Eletricidade de Veículos de Passeio Novos”, que estão disponíveis gratuitamente em todos os
pontos de venda e na DAT.
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