
 Tequipment.
Originele accessoires voor de  Porsche modellen.



De afgebeelde automodellen hebben de uitrusting die voor de Duitse markt geldt. Zo zijn sommige modellen voorzien van uitrustingen uit het individualiseringsprogramma, 
die niet tot de standaarduitrusting behoren en alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. In bepaalde landen zijn vanwege nationale bepalingen en richtlijnen niet alle types en 
uitrustingen leverbaar. Uw  Porsche Centrum vertelt u graag welke uitrustingen in Nederland beschikbaar zijn. Gegevens betreffende constructie, leveringsprogramma, uitvoering, 
vermogen, maten, gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de informatie zoals die bekend was bij het ter perse gaan van deze brochure (10/2019). 
Onder voorbehoud van wijzigingen in constructie, uitrusting en leveringsprogramma alsmede kleurafwijkingen en eventuele drukfouten.



 
Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie, stroomverbruik
en energielabels vindt u op pagina 133.
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Het sportwagen idee –

doordacht
Accessoires en inbouwmogelijkheden achteraf van  Porsche  Tequipment

We ontwikkelen producten die meer zijn dan accessoires – voor 

auto’s die meer zijn dan sportwagens. Voor klanten die meer willen 

dan standaard.  Porsche  Tequipment vloeit voort uit het sportwagen 

idee. Gemaakt voor het leven van onze klanten. Ontworpen en getest 

in Weissach door dezelfde ingenieurs die ook onze auto’s ontwerpen. 

Zo ontstaan accessoires en inbouwmogelijkheden achteraf, die slimme 

ideeën koppelen aan intelligente oplossingen en eersteklas design, 

dagelijks gebruiksgemak en  Porsche kwaliteit verenigen. Waarbij de 

garantie gegarandeerd is voor nog meer sportscar DNA.



G A R A N T I E  G E G A R A N D E E R D

O R I G I N E L E 
A C C E S S O I R E S

P R A K T I S C H 
G E B R U I K S G E M A K

I N D I V I D U E L E 
A A N P A S S I N G E N

O N T W O R P E N  E N  G E T E S T 
I N  W E I S S A C H

 P O R S C H E  T E Q U I P M E N T
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3. Belastingstest voor transportsystemen.
Dakboxen en transportsystemen zijn net zo goed op belasting 
ontworpen als een  Porsche. Transportsystemen zijn namelijk 
veel complexer dan men denkt. Remveiligheid, geluidsontwik-
keling en brandstofverbruik zijn maar enkele punten die in 
Weissach op de testbank worden gemeten. Bovendien is voor 
ons een gemakkelijke bediening belangrijk. Daarom beschik-
ken onze dakboxen aan beide zijden over een sluitsysteem.

2. Extreme test voor velgen en banden.
 Porsche banden voor hoge prestaties onderscheiden zich van 
andere banden door de bandengeometrie, het rubbermengsel 
en de uitgebreide testprocedure met in totaal 33 belangrijke 
criteria. De basis voor deze tests wordt tijdens ritten op  
de Nürburgring gelegd. De waarden die hier gemeten worden 
dienen als beginparameters voor de aansluitende tests van 
onze wielen. Zoals de duurtest op de zogenaamde bi-axiale 
wieltestbank (ZWARP) – waar langdurige belasting door 
extreme rijstijlen wordt gesimuleerd.

1. Aerodynamica op de testbank.
Producten zoals het SportDesign Pakket en de Aerokit  
911 Turbo worden uitgebreid getest in de windtunnel. De high-
tech windtunnel zelf is uniek. Met zijn diameter van 8 meter 
en de extreem lichte carbon schoepen kan hij windsnelheden 
tot 300 km/u opwekken. Bovendien beweegt de vloer onder 
de auto tijdens de aerodynamische meting met de wind-
snelheid mee. Tegenwind die loont: door perfect design en  
uitstekende luchtweerstandscoëfficiënten.

In Weissach – een van de meest moderne ontwikkelingscentra ter wereld – worden onze producten met aandacht voor de complete auto  

ontwikkeld en getest. Perfect afgestemd op uw  Porsche en uw leven. Daarom laten we bij het ontwikkelen en testen ook niets aan het toeval over. 

Alle producten worden onder de zwaarste omstandigheden getest. Van de constructie tot aan de goedkeuring. Van de veiligheid tot aan de prestatie. 

Van de functionaliteit tot aan de belastbaarheid.

M E E R  I N G E N I E U R S K U N S T  B I J   P O R S C H E   T E Q U I P M E N T.
De grenzen van het maakbare?  
Die worden bij ons steeds opnieuw gedefinieerd.
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ProductweergaveCategoriekeuzeModelkeuze Tequipment accessoirezoeker

U kunt uw nieuwe  Tequipment  

accessoires direct online in detail bekijken.  

Scan daarvoor de QR-code of ga via  

www.porsche.com/tequipment direct  

naar onze website. Daar vindt u snel  

en eenvoudig informatie over alle producten  

en bijbehorende prijzen voor uw model.

Wat u ook van plan bent, uw  Porsche past  

bij uw leven. En met elk product van  Porsche 

 Tequipment optimaliseert u dit nog verder. 

Inspiratie vindt u in de  Tequipment acces-

soirezoeker. Overal en altijd.

M E E R   T E Q U I P M E N T  A C C E S S O I R E S  O N L I N E .
Meer mogelijkheden die u digitaal  
kunt ontdekken. 



Meer Taycan
100% elektrisch. 100%  Porsche. En met de producten van  

 Porsche  Tequipment 100% overeenkomstig met uw ideeën. 

Ta
yc

an
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden. 

Vaak is één blik al voldoende. De optioneel leverbare verlich-
tingssystemen van  Porsche  Tequipment garanderen u niet 
alleen een blik ver vooruit, maar ook een look waarmee u de 
aandacht trekt.

Door de markante matrix led-koplampen in gletsjerijsblauw 
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) kunt u 
uw Taycan een nog individueler design geven.

 

L I C H T  E N  V E R L I C H T I N G .
Schijn uw licht  
op bochten en wegen.

Ta
yc

an
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Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online.  
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

1   Matrix led-koplampen gletsjerijsblauw 
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   20 inch Taycan  Tequipment Design complete zomerwielenset 
zwart hoogglans gespoten

3   Bovenzijde buitenspiegels carbon

4  Modelaanduiding op portieren in zwart

5  Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten

Ta
yc
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden. 

 
1 SportDesign Pakket
2 SportDesign voorbumper
3 SportDesign side skirts

Ta
yc

an
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SportDesign Pakket carbon

Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

Ta
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

Algemene bandeninformatie vindt u op pagina 130 en verder.

 
Complete winterwielensets
10 20 inch Taycan  Tequipment Design wiel
11 20 inch Taycan  Tequipment Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
12 20 inch Sport Aero wiel
13 19 inch Taycan S Aero wiel

Performance eindigt niet bij de wielen. 
Integendeel: het is het startpunt van presta-
ties. Want bij de krachtoverbrenging gaat  
het in eerste instantie om het doorgeven van  
impulsen. Snel, direct en compromisloos.  
Vermogensafgifte is essentieel – tot in elke 
honderdste. Op elk traject.

W I E L E N .
Elke inch gericht op  
prestaties. Net als uw leven.

 
Complete zomerwielensets
1 21 inch Taycan  Exclusive Design wiel
2 21 inch Taycan  Exclusive Design wiel 

met aeroblades carbon
3 21 inch Taycan  Exclusive Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
4 21 inch Taycan  Exclusive Design wiel  

platina zijdeglans gespoten
5 21 inch Mission E Design wiel
6 20 inch Taycan  Tequipment Design wiel
7 20 inch Taycan  Tequipment Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
8 20 inch Sport Aero wiel
9 20 inch Taycan Turbo Aero wiel

Ta
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1  Porsche embleem op deksel van opbergvak
2 Led-portierprojectoren ‘PORSCHE’ logo
3 Insteekasbak
4 Dorpellijsten geborsteld aluminium zwart, met verlichting
5 Dorpellijsten mat carbon, met verlichting

De Taycan biedt ook in het interieur veel plaats voor de 
belangrijke dingen in het leven. Uw persoonlijke vrijheid bij-
voorbeeld. Met diverse uitrustingsopties kunt u uw Taycan  
in het interieur voorzien van een persoonlijke, sportieve touch.

I N T E R I E U R .
De horizon verbreden?  
Kan ook in het interieur.

Ta
yc

an



Meer 718
Gemaakt voor een compromisloze drang naar vrijheid en  

een sportief leven. Zet het verhaal voort en maak uw 718 net  

zo sportief als u.

71
8



2

2

1, 2

Exterieur en performance |  Porsche Tequipment30

Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1 SportDesign Pakket
2 SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten

Uw leven. Uw avontuur. Uw verhalen. Voor u tellen de routes  
van anderen niet. U bepaalt zelf uw bestemmingen. Het is  
daarom niet verwonderlijk dat u ook bij de vormgeving van  
uw 718 maar één ding volgt: uw eigen idee.

Zo zorgt u met het SportDesign Pakket voor een sportieve  
uitstraling. De naar keuze in exterieurkleur of gedeeltelijk in  
zwart hoogglans gespoten delen aan de voor- en achterzijde, 
benadrukken het sportieve karakter van uw 718 op indruk-
wekkende wijze.

S P O R T D E S I G N  P A K K E T.
Wie zijn eigen weg gaat, wijkt ook bij 
het design af van de gebaande paden.

71
8
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Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online.  
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Modelaanduiding op portieren in zilver of rood,  
Modellogo op flanken in zwart, zilver of rood,  
Sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zilver of zwart,  
Sportuitlaatsysteem zonder sporteindpijpen

1  20 inch Carrera Sport complete zomerwielenset

2   Modelaanduiding op portieren in zwart

3  Luchtinlaten in zijpaneel achter gespoten

4  Rolbeugel zwart hoogglans gespoten

5  Sporteindpijpen zilver

6  Optioneel: sporteindpijpen zwart

71
8
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Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online.  
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Modelaanduiding gespoten in exterieurkleur,  
Modelaanduiding op portieren in zilver of zwart,  
Modellogo op flanken in zwart, zilver of rood,  
‘718’ logo aan achterzijde zwart hoogglans gespoten

1   Bi-xenonkoplampen, getint 
incl.  Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2   20 inch Carrera S zomerwielenset  
zwart hoogglans gespoten

3   Modelaanduiding op portieren in rood

4  Achterlichten getint

5   Modelaanduiding aan achterzijde 
zwart hoogglans gespoten

6   Optioneel: ‘718’ logo aan achterzijde  
in exterieurkleur gespoten

71
8
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Op www.porsche.com/tequipment  
kunt u het complete productengamma  
van  Tequipment ook online vinden.

Algemene bandeninformatie vindt  
u op pagina 130 en verder.

 
Complete zomerwielensets
5 20 inch 911 Turbo wiel
6 20 inch Carrera Classic wiel

 
Complete winterwielensets
7 19 inch  Boxster S wiel
8 18 inch  Boxster wiel

 
Complete zomerwielensets
1 20 inch Carrera Sport wiel
2 20 inch Carrera S wiel
3 20 inch Carrera S wiel platina zijdeglans gespoten
4 20 inch Carrera S wiel zwart hoogglans gespoten

Pure performance begint bij de basis: bij de 
wielen. Tenslotte brengen zij de kracht van uw 
sportwagen over op de weg. En staan ze 
garant voor performance, rijplezier en uiter-
aard een onmiskenbare look.

W I E L E N .
Wie in het leven eens flink gas 
wil geven, heeft grip nodig.

71
8
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1) 7-traps  Porsche Doppelkupplung (PDK).
2) Hout is een natuurproduct. Afwijkingen in kleur en nerfstructuur zijn daardoor mogelijk.
3) Aanbevolen voor auto’s met zwart interieur.

Interieurpakketten leverbaar in de volgende uitvoeringen:

 
1 Mahonie ²⁾, ³⁾
2 Carbon³⁾
3 Geborsteld aluminium³⁾

Vormgevingsvrijheid. Dat bieden we u ook in het interieur.  
Met interieurpakketten in hoogwaardige materialen en talrijke 
uitrustingsopties is er alle ruimte voor uw eigen ideeën.

I N T E R I E U R .
Ervaar de vrijheid in  
uw interieur.

A   Interieurpakket mahonie
  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:  

Interieurpakket carbon, Interieurpakket,  
geborsteld aluminium

B   Sportstuurwiel mahonie incl. multifunctioneel  
en stuurwielverwarming

  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:  
Multifunctioneel sportstuurwiel carbon 
incl. stuurwielverwarming, Multifunctioneel 
GT-sportstuurwiel leder incl. stuurwielverwarming, 
Multifunctioneel GT-sportstuurwiel Alcantara®  
incl. stuurwielverwarming

C   Afdekking middenconsole mahonie
  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:  

Afdekking middenconsole carbon, Afdekking  
middenconsole geborsteld aluminium

  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:  
PDK¹⁾ keuzehendel aluminium, PDK keuzehendel  
Alcantara®, Schakelhendel Alcantara®

71
8
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1 Deksel opbergvak Alcantara® met ‘PORSCHE’ logo
2 Deksel opbergvak met  Porsche embleem
3 Pedalen en voetsteun aluminium
4 Dorpellijsten roestvast staal, met verlichting
5 Dorpellijsten carbon, met verlichting
6 Binnenspiegelkappen gespoten in wit, zwart of rood

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Deksel opbergvak Alcantara® met  Porsche embleem, 
Dorpellijsten carbon, 
Dorpellijsten roestvast staal

71
8
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Meer 911
Niet zomaar accessoires voor uw 911, maar een uiting van  

uw persoonlijke levensstijl en gevoel. Versterk dit gevoel met  

de producten van  Porsche  Tequipment.
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

1 SportDesign voorbumper
2 SportDesign Pakket

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Aerokit,  
Uitbreidingspakket Aerokit

91
1



7

6

5

4

3

2

1

Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online.  
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Modelaanduiding op portieren in zwart, zilver, rood of aurum, 
‘PORSCHE’ logo aan achterzijde in zwart hoogglans,  
‘911’ logo gespoten,  
Buitenspiegels gespoten

1   Led-koplampen zwart  
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   Bovenzijde buitenspiegels carbon

3   Modelaanduiding op portieren in zilver

4   20/21 inch Carrera  Exclusive Design  
complete zomerwielenset

5  Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten

6  Optioneel: ‘911’ logo zwart hoogglans gespoten

7  Optioneel: modelaanduiding gespoten

91
1
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Op www.porsche.com/tequipment  
kunt u het complete productengamma  
van  Tequipment ook online vinden.

Algemene bandeninformatie vindt  
u op pagina 130 en verder.

 
Complete zomerwielensets
7 20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
8 20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design wiel  

aurum zijdeglans gespoten

 
Complete winterwielensets
9 19/20 inch Carrera wiel
10 20/21 inch Carrera S wiel
11 20/21 inch Carrera S wiel  

zwart zijdeglans gespoten

 
Complete zomerwielensets
1 20/21 inch Carrera S wiel
2 20/21 inch Carrera S wiel  

zwart zijdeglans gespoten
3 20/21 inch Carrera S wiel  

aurum zijdeglans gespoten
4 20/21 inch RS Spyder Design wiel
5 20/21 inch Carrera Classic wiel
6 20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design wiel

De spannende verhalen in het leven volgen 
zelden een uitgestippelde route. Om toch 
altijd ontspannen op de plaats van bestem-
ming aan te komen, kunt u niet om de bijpas-
sende wielen van  Porsche  Tequipment heen. 
Ze zien er niet alleen fraai uit, maar overtuigen 
ook op het gebied van rijdynamiek en veilig-
heid. En ze brengen u compromisloos naar 
elke plek. 

W I E L E N .
Elke inch is bedoeld  
om uw sporen na te laten. 

91
1
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1 Insteekasbak
2 PDK keuzehendel aluminium
3 Dorpellijsten van geborsteld aluminium donkerzilver, met verlichting
4 Dorpellijsten carbon, met verlichting

Uw 911. Uw beslissingen. Ook als het gaat om de vormgeving 
van het interieur. Met talrijke uitrustingsopties bepaalt u van 
welk materiaal uw sportwagendromen moeten zijn gemaakt. 
En geeft u uw 911 uw persoonlijke touch.

I N T E R I E U R .
Prettig om te weten dat een droom 
niet uitgedroomd hoeft te zijn.

91
1
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aMeer  Panamera
Gemaakt voor een sportwagen die vermeende tegenstellingen  

verenigt: performance en comfort, dynamiek en efficiency, werk  

en gezin. Met de producten van  Porsche  Tequipment kunt u  

uw  Panamera helemaal aanpassen aan uw persoonlijke wensen.
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1 Led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit, getint
2 Matrix led-koplampen, getint incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Een  Panamera trekt van nature de aandacht. Mooi, als hij 
dan ook nog ogen laat schitteren. De verlichtingssystemen 
van  Porsche  Tequipment zorgen niet alleen voor beter zicht 
en optimale verlichting, maar  ook voor optische sportieve 
accenten. Zo laten de led-achterlichten inclusief de getinte 
doorlopende achterlichtunit een grote indruk achter. De 
getinte matrix led-koplampen inclusief  Porsche Dynamic 
Light System Plus zorgen voor de beste vooruitzichten.

L I C H T  E N  V E R L I C H T I N G .
Ineens zijn alle bochten
ter wereld zichtbaar.
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Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online.  
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Sporteindpijpen zwart, 
Modelaanduiding gespoten,  
Bovendeel achterklep voorzien van zwarte hoogglans folie,  
Modelaanduiding op portieren in zwart, zilver, rood of aurum

1   Matrix led-koplampen, getint  
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Luchtuitlaten gespoten

3  Buitenspiegels gespoten

4   SportDesign side skirts

5   21 inch  Exclusive Design  
complete zomerwielenset

6   Led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit, getint

7   Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten

8   Sporteindpijpen zilver
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1 SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten
2 SportDesign Pakket

Pa
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Sporteindpijpen zilver

Zelfs een  Porsche sound kan nog beter klinken, dankzij het 
sportuitlaatsysteem met gemodificeerde uitlaatdempers en  
2 ronde dubbele eindpijpen in karakteristiek design. Afhankelijk 
van de rijstijl verandert het geluid: bij rustig rijden hoort u het 
krachtige standaardgeluid, bij sportief rijden wordt het geluid 
duidelijk pittiger. En dat met één druk op de knop.

De sporteindpijpen in karakteristiek design zijn naar keuze in 
zilver of in zwart leverbaar.

S P O R T U I T L A A T S Y S T E E M  E N  S P O R T E I N D P I J P E N .
Onvergetelijke momenten, die met een druk op de knop beginnen.
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Op www.porsche.com/tequipment  
kunt u het complete productengamma  
van  Tequipment ook online vinden.

Algemene bandeninformatie vindt  
u op pagina 130 en verder.

 
Complete zomerwielensets
7 20 inch  Panamera Design wiel

Complete winterwielensets
8 21 inch  Panamera SportDesign wiel
9 20 inch  Exclusive Design wiel 

platina zijdeglans gespoten
10 20 inch  Exclusive Design wiel
11 20 inch  Panamera Turbo wiel
12 19 inch  Panamera wiel

 
Complete zomerwielensets
1 21 inch  Exclusive Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
2 21 inch  Exclusive Design wiel  

platina zijdeglans gespoten
3 21 inch  Exclusive Design wiel
4 21 inch  Panamera SportDesign wiel
5 21 inch 911 Turbo Design wiel
6 20 inch  Panamera Turbo wiel

Als het om prestaties gaat, is inch soms de 
maat der dingen. Een sportwagen moet 
immers niet alleen krachtig zijn, hij moet deze 
kracht ook effectief kunnen toepassen. De 
wielen van  Porsche  Tequipment voldoen per-
fect aan deze voorwaarden. Ze verbinden 
geperfectioneerde techniek met uitstekende 
rijeigenschappen en een individuele look.

W I E L E N .
Elke grootse prestatie 
begint bij de basis.
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1) Hout is een natuurproduct. Afwijkingen in kleur en nerfstructuur zijn daardoor mogelijk.

Interieurpakketten leverbaar in de volgende uitvoeringen:

 
1 Paldao¹⁾
2 Carbon

Uw eigen weg kunt u ook bij de vormgeving van het interieur 
inslaan. Laat u inspireren door hoogwaardige materialen zoals 
paldao of carbon evenals geselecteerde uitrustingsopties, en 
creëer uw geheel eigen stijl.

I N T E R I E U R .
Verlaat de gebaande paden  
bij de keuze van het interieur.

A   Interieurpakket paldao
  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:  

Interieurpakket carbon

B   Multifunctioneel sportstuurwiel paldao
  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld: 

Multifunctioneel sportstuurwiel carbon

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
 Exclusive Design keuzehendel
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1  Exclusive Design keuzehendel
2 Dorpellijsten carbon
3 Multifunctioneel sportstuurwiel carbon
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Meer  Macan
Gemaakt voor een intensief leven. Dichtbij de weg. Met veel  

plaats voor hobby’s en vrije tijd. Met de individualiseringen van  

 Porsche  Tequipment breidt u niet alleen de mogelijkheden van  

uw  Macan uit, maar geeft u hem een volledig persoonlijke touch.

M
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

uitstraling. Het pakket omvat een uniek in exterieurkleur 
gespoten SportDesign front en SportDesign onderzijde achter. 
Ook de rand op de dakspoiler en het middenstuk aan de  
achterzijde zijn dan in exterieurkleur gespoten.

Hoger, sneller, verder? Waarom voor de verandering niet eens 
een keer individueler? Tenslotte kan de drang naar prestaties 
ook bij de look worden doorgevoerd.

Krachtig zijn en er krachtig uitzien. Soms is dat hetzelfde.  
Het speciaal voor de  Macan ontwikkelde SportDesign Pakket  
zorgt voor een onmiskenbare look en een nog krachtigere  

S P O R T D E S I G N  P A K K E T.
Het gaat vooral om persoonlijkheid.  
Ook als het om de look gaat. 
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Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online.  
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
SportDesign buitenspiegels zwart hoogglans gespoten,  
Sporteindpijpen zwart of zilver, 
Modelaanduiding gespoten in exterieurkleur, zwart hoogglans  
of mat zwart,  
Led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit  
getint met ‘PORSCHE’ logo in zilver,  
Treeplanken,  
Frontpaneel roestvast staal,  
Achterpaneel roestvast staal,  
Led-portierprojectoren ‘PORSCHE’ logo,  
Modelaanduiding op sideblades in zwart, rood, zilver of aurum

1   Led-koplampen, getint  
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   SportDesign buitenspiegels

3   Sideblades zwart hoogglans gespoten

4   SportDesign side skirts

5   20 inch  Macan Turbo complete zomerwielenset 
zwart hoogglans gespoten

6   Sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zilver

7  Optioneel:  sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zwart

8   Led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit,  
getint met ‘PORSCHE’ logo in mat zwart
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Op www.porsche.com/tequipment  
kunt u het complete productengamma  
van  Tequipment ook online vinden.

Algemene bandeninformatie vindt  
u op pagina 130 en verder.

 
Complete zomer-/winterwielensets
8 19 inch Sport Classic wiel
9 19 inch Sport Classic wiel  

platina zijdeglans gespoten

Complete winterwielensets
10 20 inch  Macan Turbo wiel 

platina zijdeglans gespoten
11 20 inch RS Spyder Design wiel  

zwart zijdeglans gespoten
12 20 inch RS Spyder Design wiel
13 19 inch  Macan Sport wiel
14 18 inch  Macan S wiel
15 18 inch  Macan wiel

 
Complete zomerwielensets
1 21 inch Sport Classic wiel
2 21 inch Sport Classic wiel  

platina zijdeglans gespoten
3 21 inch Sport Classic wiel  

zwart hoogglans gespoten
4 21 inch 911 Turbo Design wiel
5 21 inch RS Spyder Design wiel
6 20 inch  Macan Turbo wiel 

platina zijdeglans gespoten
7 20 inch  Macan Turbo wiel 

zwart hoogglans gespoten

De wielen van  Porsche  Tequipment weten  
in elk opzicht te overtuigen: optisch, rijdyna-
misch en veiligheidstechnisch. Asfalt of 
onverhard: ze effenen op elk terrein de weg. 
Tenslotte liggen spannende bestemmingen 
niet altijd direct naast de deur.

W I E L E N .
Elke inch op weg naar  
het volgende avontuur.
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1) 7-traps  Porsche Doppelkupplung (PDK).
2) Hout is een natuurproduct. Afwijkingen in kleur en nerfstructuur zijn daardoor mogelijk.

Interieurpakketten leverbaar in de volgende uitvoeringen:

 
1 Kastanje antraciet²⁾
2 Carbon

De spannendste reisdoelen komen vaak voort uit uw eigen 
ideeën. Geniet daarom bij de interieurvormgeving ook volledig 
van de vreugde van het ontdekken en van uw eigen inspiratie.

I N T E R I E U R .
Tijd om nieuw terrein te ontdekken.  
Ook in het interieur. 

A  Interieurpakket kastanje antraciet
  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld: 

Interieurpakket carbon

B    PDK¹⁾ keuzehendel aluminium
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1 Frontpaneel roestvast staal
2 Achterpaneel roestvast staal
3 Dorpellijsten carbon, met verlichting incl. randbescherming
4 Dorpellijsten geborsteld aluminium donkerzilver, met verlichting

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Randbeschermfolie
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Meer  Cayenne
Gemaakt voor het avontuur. Baanbrekend voor iedereen die  

zich graag buiten de gebaande paden beweegt. Samen met  

u verlegt de  Cayenne de grenzen van het dagelijks leven.  

De accessoires van  Porsche  Tequipment helpen u daarbij.
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 Porsche Tequipment | Exterieur en performance 83

Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete 
productengamma van  Tequipment ook online vinden. 

SportDesign Pakket
Sportieve uitdagingen? De  Cayenne gaat ze aan. Ook als  
het gaat om een bijzonder dynamische uitstraling. Het  
SportDesign Pakket zorgt voor een onmiskenbare look en een  
nog krachtigere totaalindruk. Het omvat een in exterieurkleur  
gespoten, unieke onderzijde voor met extra luchtinlaten, een  
unieke, gespoten onderzijde achter, side skirts en gepronon-
ceerde wielkuipverbredingen.

Beperkte offroad-geschiktheid.

Uw leven, uw beslissingen. Ook bij de vormgeving van uw 
sportwagen kunt u het best uw eigen weg kiezen.

SportDesign front
Duidelijk gedefinieerd. Precies zoals u van een echte  
topsporter verwacht. Het front van het SportDesign Pakket  
in karakteristiek design kan in exterieurkleur worden gespo- 
ten en beschikt over luchtinlaatroosters in mat zwart. Een  
indrukwekkende aanvulling op de markante verschijning zijn  
de wielkuipverbredingen, de side skirts en de achterzijde in  
het design van de  Cayenne Turbo.

S P O R T D E S I G N  P A K K E T.
Pure vrijheid kan ook 
vormgevingsvrijheid zijn. 
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

Carbon Design Pakket
Het materiaal is rechtstreeks afkomstig uit de autosport.  
De inspiratie komt van u. Met het Carbon Design Pakket zorgt  
u voor een sportlook – meteen op het eerste gezicht. De in  
zwart hoogglans gespoten luchtinlaatroosters zorgen voor bij-
zondere accenten. De in carbon uitgevoerde airblades aan de 
voorzijde en de diffusor van carbon laten de sterke invloeden 
vanuit de racecircuits zien.

Ca
ye

nn
e



6

5

4

3

2

1

Meer inspiratie? Rechtstreeks via de QR-code of op de website www.porsche.com/tequipment vindt u alle producten ook online. 
Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Led-portierprojectoren ‘PORSCHE’ logo, 
Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten, 
Modelaanduiding op portieren, 
Logo ‘PORSCHE’ op flanken, 
SportDesign voorzijde, 
Sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zilver of zwart, 
Sporteindpijpen zilver, 
Front- en achterpaneel roestvast staal

1   Matrix led-koplampen, getint 
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   Wielkuipverbredingen gespoten

3   Buitenspiegels gespoten

4   22 inch 911 Turbo Design complete zomerwielenset

5   Sporteindpijpen zwart

6   Led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit, getint
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

Algemene bandeninformatie vindt  
u op pagina 130 en verder.

 
Complete winterwielensets
15 21 inch RS Spyder wiel
16 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel
17 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
18 20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort
19 20 inch  Cayenne Sport Classic wiel Comfort  

platina zijdeglans gespoten
20 20 inch  Cayenne Sport wiel
21 20 inch  Cayenne Design wiel
22 19 inch  Cayenne S wiel

 
Complete zomerwielensets
1 22 inch  Cayenne Sport Classic wiel
2 22 inch  Cayenne Sport Classic wiel 

platina zijdeglans gespoten
3 22 inch  Cayenne Sport Classic wiel  

zwart hoogglans gespoten
4 22 inch 911 Turbo Design wiel
5 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel
6 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel  

platina zijdeglans gespoten
7 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel  

zwart hoogglans gespoten
8 21 inch RS Spyder wiel
9 21 inch  Cayenne Turbo Design wiel  

platina zijdeglans gespoten
10 21 inch  Cayenne Turbo wiel
11 20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort
12 20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort  

platina zijdeglans gespoten
13 20 inch  Cayenne Sport wiel
14 20 inch  Cayenne Design wiel

Een markant design en indrukwekkende  
prestaties. Wat voor onze auto’s geldt, geldt  
ook voor de wielen van  Porsche  Tequipment.  
Voor een hoge mate van individualiteit,  
souplesse en veiligheid. En daarmee vooral 
voor nog meer rijplezier. Sportiviteit uit zich  
bij echte topatleten nu eenmaal in elk detail.

W I E L E N .
Baanbrekend voor  
sportieve topprestaties.
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Op www.porsche.com/tequipment kunt u het complete  
productengamma van  Tequipment ook online vinden.

 
1) Hout is een natuurproduct. Afwijkingen in kleur en nerfstructuur zijn daardoor mogelijk.

Interieurpakketten leverbaar in de volgende uitvoeringen:

 
1 Kastanje antraciet¹⁾
2 Carbon

Leef uw droom. Zowel bij de keuze van uw volgende doel, als  
bij de vormgeving van het interieur. Tenslotte staat uw  Cayenne 
voor uw persoonlijke vrijheid. Ook wat betreft design.

I N T E R I E U R .
Laat uw dromen spreken  
in het interieur.

A   Interieurpakket kastanje antraciet
  Overige  Tequipment opties niet afgebeeld: 

Interieurpakket carbon

B   Armsteun middenconsole met  Porsche embleem

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld
 Exclusive Design keuzehendel
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Originele accessoires

Stilstand is geen optie. Tenslotte is er nog zo veel te ontdekken en te  

beleven. Ontelbare avonturen wachten op u. Onze accessoires helpen u om  

uw doelen te bereiken – zonder compromissen.
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Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

 
1 911 GT3 Indoor-afdekhoes
2 911 GT3 RS Indoor-afdekhoes
3 Individuele auto-afdekhoes (GT modellen)*
4 Individuele auto-afdekhoes Plus (718 modellen)*
5 Individuele auto-afdekhoes Plus (911 modellen)*
6 Indoor-afdekhoes

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
911 GT2 RS indoor-afdekhoes,
Individuele auto-afdekhoes Plus (GT modellen)*,
Individuele auto-afdekhoes (718 modellen)*,
Individuele auto-afdekhoes (911 modellen)*,
Outdoor-afdekhoes,
Indoor-afdekhoes Endurance Racing Edition

*  Elke afdekhoes is verkrijgbaar in de volgende kleuren:
zwart, wit, zilver, grijs, rood of geel. 
De hoezen zijn uitsluitend in de  Porsche Shop 
via https://store.porsche.com/de/de/ verkrijgbaar 
en individueel configureerbaar.

Ook een pitstop kan gepaard gaan met performance. Bijvoor-
beeld met de op maat gemaakte  Porsche  Tequipment auto-
afdekhoezen. Voor binnen of buiten: de perfecte bescherming 
tegen stof, zonnestralen, weersinvloeden en verontreiniging. 
Bovendien bieden ze een opvallende look. Afhankelijk van het 
model kunt u uit verschillende designs kiezen. Ons bewijs 
dat ook stilstand in geen geval verveling hoeft te betekenen.

A F D E K H O E S .
Meer  Porsche verscheidenheid. 
Ook voor als u een keer niet rijdt.
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1) ISOFIX/ISOFIT is een veilig en eenvoudig te bedienen bevestigingssysteem  

voor kinderzitjes, waarmee een vaste verbinding tussen carrosserie en kinderzitje  
tot stand wordt gebracht.

2) Apart aanbod  Porsche Baby Seat Base ISOFIX, G 0+.
3) Ook verkrijgbaar als  Porsche Junior Plus Seat.

Gebruik een kinderzitje op de bijrijdersstoel alleen in combi-
natie met een af fabriek geleverde voorbereiding voor het kin-
derzitje. Bij het vervoeren van kinderen met een gewicht tot 
27 kg moet de bijrijdersairbag buiten werking worden gesteld.

C
Model:   Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Groep: G 2–G 3
Gewicht: 15 tot 36 kg
Leeftijd: ca. 4 maanden tot 12 jaar

B
Model:  Porsche Junior Seat ISOFIX¹⁾
Groep: G 1
Gewicht: 9 tot 18 kg
Leeftijd: ca. 9 maanden tot 4 jaar

A
Model:  Porsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Groep: G 0+
Gewicht: tot 13 kg
Leeftijd: tot ca. 15 maanden

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar.  
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  
 Tequipment accessoirezoeker.

Rijden in een  Porsche is een grootse ervaring. Ook voor de aller-
kleinsten. Daarom zijn er de kinderzitjes van  Porsche  Tequipment 
in uniek design. Ze voldoen aan hoge veiligheidseisen en zijn 
speciaal getest en goedgekeurd voor gebruik in een  Porsche. 
Ze bieden veiligheid en comfort aan kinderen tot 12 jaar. De 
gebruikte stoffen zijn ademend, huidvriendelijk en gemakkelijk 
te onderhouden. De bekleding is afneembaar en wasbaar.  
De kinderzitjes zijn uitgevoerd in de kleurstelling zwart/grijs 
en hebben een rode bies.

De  Porsche kinderzitjes kunnen eenvoudig en veilig met het 
ISOFIX-systeem of met de 3-punts veiligheidsgordel op de 
stoel worden bevestigd. Als extra beveiliging hebben de  Porsche 
Baby Seat en de  Porsche Junior Seat ISOFIX een eigen 5-punts 
gordelsysteem.

Onderlegger
Om de autostoel te beschermen tegen vuil en beschadiging is 
tegen meerprijs een onderlegger voor het kinderzitje leverbaar.

Raadpleeg vóór het inbouwen de instructies voor kinderzitjes 
voor uw auto. Deze geven u alle belangrijke informatie over 
passende kinderzitjes voor uw model en de juiste plaatsing in 
de auto.

K I N D E R Z I T J E S .
Meer vlinders in de buik.  
Ook voor de kleintjes. 
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Dakbox 320 (320 liter)
206 × 84 × 34 cm, 
zwart (hoogglans),
toegestane belading: maximaal 75 kg,
afsluitbare kunststof box,
aan beide zijden te openen

Dakbox 520 (520 liter)
218 × 89,5 × 40 cm, 
zwart (hoogglans),
toegestane belading: maximaal 75 kg,
afsluitbare kunststof box met geïntegreerde skihouder,
aan beide zijden te openen

Ondernemend, avontuurlijk of spontaan? Geen probleem. 
De slimme transportsystemen van  Porsche  Tequipment 
zorgen ervoor dat er altijd en overal genoeg plaats voor uw 
equipment beschikbaar is. Het maakt niet uit wat u van plan 
bent en waarheen de reis gaat, onze dakboxen en slimme 
systemen transporteren veel meer dan alleen sportiviteit.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

T R A N S P O R T.
Meer uitbreidingsmogelijkheden. 
Voor de eigen horizon. 

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.
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Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment accessoirezoeker.

Fietsdrager
Voor alle gangbare fietsen met een framediameter tot 100 mm. 
Met kantelbeveiliging voor het veilig plaatsen van de fiets. 
Er kunnen maximaal 3 fietsdragers voor elk maximaal 20 kg 
worden gemonteerd.

Fietsendrager voor op trekhaak
Afsluitbare, neerklapbare aluminium fietsendrager in zwart 
voor maximaal 2 fietsen (maximaal gewicht per fiets: 30 kg). 
De drager kan snel en zonder gereedschap op de trekhaak 
worden gemonteerd. Ook geschikt voor e-bikes (2 × 30 kg).

Racefietsdrager
Er kunnen maximaal 2 racefietsdragers worden geplaatst. Met 
snelspansysteem voor de voorvork en een in lengte verstelbare 
achterwielbevestiging. Ook geschikt voor fietsen met een frame 
van carbon. Het voorwiel kan perfect in de voorwielhouder op 
de basisdrager of in een tas in de auto worden opgeborgen.

Basisdragers daktransportsysteem
Op de basisdragers worden de transportelementen voor de 
verschillende toepassingen bevestigd. De twee afsluitbare 
dwarstraverses van aluminium bieden een effectieve diefstal-
beveiliging. Meer informatie over de maximaal toegestane 
en per auto verschillende dakbelasting vindt u in het instruc-
tieboekje van uw auto.

U bent een ondernemend type? Perfect. Uw  Porsche weet 
immers als geen ander sportief rijden met uw andere favoriete 
sporten – zoals fietsen of wielrennen – te combineren. Waar 
u uw volgende avontuur ook wilt beginnen: uw  Porsche brengt 
zowel u als uw fiets veilig naar uw bestemming. 

Zo dynamisch waren uw 
fietsen nog nooit onderweg.
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Transport |  Porsche Tequipment102

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

 
1 Dakboxtas – maat S: 43 liter
2 Dakboxtas – maat M: 76 liter
3 Dakboxtas – maat L: 82 liter
4 Bagageset

(alle onderdelen van de bagageset zijn ook los leverbaar)
5 Elektrisch uitklapbare trekhaak

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Koeltas

Uw  Porsche biedt veel ruimte voor de belangrijke dingen in 
het leven: ruimte voor uzelf bijvoorbeeld. Hoe dat er precies 
uitziet, is aan u. Misschien heeft u voor de volgende reis de 
bijpassende bagageset nodig of wilt u iets extra’s vervoeren. 
De accessoires van  Porsche  Tequipment bieden u de optimale 
oplossing.

Meer flexibiliteit. 
Ongeacht wat u van plan bent.
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 Porsche Tequipment | Bescherming 105Bescherming |  Porsche Tequipment104

 
1 Bagageruimtekuip voor
2 Bagageruimtekuip
3 Bagageruimtekuip vlak
4 Bagageruimtekuip  

met variabel organizersysteem
5 Bagageruimtemat, keerbaar
6 Bagagenet

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Bumperbeschermfolie, 
Bagageruimtekuip hoog,  
Aanvulling bagageruimtemanagement

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar.  
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  
 Tequipment accessoirezoeker.

Uw leven is nu eenmaal niet gemaakt om u te vervelen. En  
dat komt mooi uit, want dat is precies wat u met uw  Porsche  
verbindt. Om te zorgen dat u voor, tijdens en na de reis steeds 
aan het wezenlijke – het rijplezier – kunt denken, zorgen wij  
er met onze producten voor dat alles wat u vervoert optimaal 
beschermd is.

B E S C H E R M I N G .
Meer ruimte. Vooral voor 
ontdekkers onmisbaar.
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Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

 
1 Bagageruimte-scheidingsnet
2 Bagageruimtebox opvouwbaar
3 Rugleuningbescherming
4 Vloermatten met nubucklederen zoomrand
5 Vloermatten carbon met lederen zoomrand
6 Weerbestendige vloermatten
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1 Onderhoudslijn ‘White Edition’ in koffer (producten ook los verkrijgbaar)

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Onderhoudstas Coupé, 
Onderhoudstas Cabriolet

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Speciale auto’s verdienen speciale aandacht. Daarom heeft 
 Porsche met de exclusieve onderhoudslijn ‘White Edition’ 
een programma ontwikkeld dat een ruime keuze aan bescher-
mings- en onderhoudsproducten voor het interieur en het 
exterieur van uw auto biedt.

De ‘White Edition’ onderhoudsproducten worden geleverd in 
een hoogwaardige Rimowa-trolley, waarin alle producten per-
fect kunnen worden bewaard. De trolley past in elk  Porsche 
model, is robuust en ultralicht. De schuimstof inleg kan worden 
verwijderd, waarna de trolley als hoogwaardige reiskoffer kan 
worden gebruikt.

Typisch  Porsche  Tequipment is ook het unieke design 
van alle flessen. Het is samen met de designers van Studio 
F. A.  Porsche ontwikkeld, tijdloos en afgeleid van de vorm 
van het  Porsche embleem. Tevens typisch  Porsche: de uitge-
breide testprocedure. Al onze onderhoudsproducten worden – 
net als elke  Porsche zelf – onder speciale omstandigheden in 
Weissach getest en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

O N D E R H O U D .
Kwaliteit op sportwagenniveau. 
Ook tijdens de pitstop. 
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Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

 
1 Autosleutel gespoten
2 Sleuteletui Alcantara®
3 Autosleutel, met leder
4 Sleuteletui leder
5 Sleutelwangen textiel Square
6 Sleutelwangen zwart hoogglans gespoten, 

met Swarovski® stenen
7 USB-smartphonelaadkabel
8 Kentekenplaathouder
9 Led-penlight
10  Porsche Charge-o-mat Pro
11 Microvezel-reinigingsdoekje
12 Rokerspakket
13 Voetsteunen achterin
14 Contact-startschakelaar gespoten
15 Veiligheidshesje

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Adapter voor  Porsche acculader, 
Aanvulling spraakbediening

O V E R I G E  A C C E S S O I R E S .
Liefde voor de sportwagen uit zich in het detail.
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Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

 
1 Wielnaafafdekkingen
2 Sierventieldoppen
3 Sierventieldoppen met ‘RS’ logo
4 Diefstalbeveiliging voor wielen
5 Wielbouten, zwart incl. antidiefstalcodering
6 Tankdop aluminiumlook
7 Gereedschapset
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1 Autosport-stickerset zwart, zilver, rood of aurum

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar.  
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

De autosport en het circuit horen van meet af aan bij elke  
 Porsche. Nergens anders worden de auto en het materiaal  
aan grotere belastingen blootgesteld. Een resultaat hiervan  
is bijvoorbeeld het programma aan autosportaccessoires  
van  Porsche  Tequipment. Het biedt u volop gebruiksgemak. 
Inclusief goedkeuring voor het wegverkeer. Voor buitenge-
wone prestaties en een net zo opvallende look.

A U T O S P O R T.
De liefde voor autosport komt van binnenuit.  
Laat ook optisch niets aan de verbeelding over.
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1 Autosport-stickerset MARTINI RACING® Design
2 20 inch GT3 wielenset platina zijdeglans gespoten
3 20/21 inch GT2 RS wielenset zwart zijdeglans gespoten
4 Logo ‘PORSCHE’ op flanken in zwart, zilver, rood of aurum

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Laptrigger, 
20/21 inch GT2 RS magnesium wielenset zilver gespoten, 
20/21 inch GT2 RS magnesium wielenset zwart zijdeglans gespoten, 
20/21 inch GT2 RS magnesium wielenset platina zijdeglans gespoten, 
20/21 inch GT2 RS magnesium wielenset witgoudmetallic zijdeglans gespoten, 
20/21 inch GT2 RS magnesium wielenset aurum zijdeglans gespoten, 
20/21 inch GT3 RS wielenset zwart zijdeglans gespoten, 
20/21 inch GT3 RS wielenset aurum zijdeglans gespoten, 
20 inch GT3 wielenset zwart zijdeglans gespoten, 
20 inch 718  Cayman GT4 wielenset zwart zijdeglans gespoten, 
20 inch 718  Cayman GT4 wielenset platina zijdeglans gespoten, 
20 inch 718  Cayman GT4 wielenset aurum zijdeglans gespoten, 
Velgstriping in zwart, wit, zilver, grijs, rood of aurum, 
Modellogo op flanken in zwart, zilver, rood of aurum, 
Clubsport vloermatten, 
Endurance Racing-stickerset

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar.  
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.
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1 Navigatiemodule voor  Porsche Communication Management (PCM)
2 Apple CarPlay
3  Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
4  Porsche Bluetooth®-hoofdtelefoon

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Cruise control,
Stuurbekrachtiging Plus 

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

Juist als u nieuw terrein wilt ontdekken, zou u eens naar de 
innerlijke stem van uw  Porsche moeten luisteren. Want de navi-
gatiemodule voor het  Porsche Communication Management 
(PCM) wijst u rechtstreeks de weg naar het volgende grote avon-
tuur. En met opties als cruise control en stuurbekrachtiging Plus 
zorgt u voor de nodige rust voordat u uw bestemming bereikt. 

A U D I O  E N  C O M M U N I C A T I E .
Topatleet of avonturier – 
het programma bepaalt u helemaal zelf.
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1 Oplaaddock voor laadkabel (AC)
2 Compacte laadzuil
3 Oplaadkabel (mode 3)

Rechtstreeks via de QR-code of op de 
website www.porsche.com/tequipment 
vindt u alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

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, bijvoorbeeld tegen een 
garagemuur. Het oplaaddock is geschikt voor alle gangbare 
industriële stopcontacten. Het oplaaddock is aan beide zijden 
voorzien van een bevestigingspunt voor de oplaadstekker. De 
behuizing biedt de mogelijkheid om de maximaal 7,5 m lange 
voertuigkabel op te wikkelen, waarbij de lader altijd kan worden 
losgenomen. Ook geschikt voor montage buiten en tevens 
goed 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 
Centrum.

E - P E R F O R M A N C E .
Vol energie. 
Op weg naar de toekomst.
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Accessoires  
voor de winter
365 dagen per jaar een sportwagen rijden? Natuurlijk.  

Een  Porsche is een sportwagen voor het hele jaar. Met  

de juiste accessoires voor de winter en de onderhouds-  

producten van  Porsche  Tequipment bereidt u hem  

perfect voor op de uitdagingen van het koude seizoen.
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Rechtstreeks via de QR-code of op de web-
site www.porsche.com/tequipment vindt u 
alle producten ook online.

Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de  Tequipment 
accessoirezoeker. 

1 Sneeuwkettingen
2 IJskrabber met telescooparm
3 IJskrabber met handschoen
4 Winteronderhoudsset

Overige  Tequipment opties niet afgebeeld:
Skizak

Als anderen een versnelling terugschakelen, schakelt u nog een 
keer op. Met een  Porsche geen probleem. Tenslotte garandeert 
hij ook bij lage temperaturen de beste performance. Net zoals de 
accessoires van  Porsche  Tequipment. Ze passen perfect bij uw 
 Porsche en bij het koude seizoen.

A C C E S S O I R E S  V O O R  D E  W I N T E R .
Meer topprestaties. 
Zelfs bij de laagste temperaturen.
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Niet alle producten zijn voor elk model beschikbaar. 
Alle opties voor uw auto vindt u met behulp van de 
 Tequipment accessoirezoeker.

 
1 Ski-/snowboarddrager, uittrekbaar
2 Winterruitenreiniger-concentraat
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Technische gegevens
en aanwijzingen
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Energielabel, grip op nat wegdek, afrolgeluid voor de Taycan:

Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat  
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 245/45 R 20
285/40 R 20
265/35 ZR 21
305/30 ZR 21

B
B
C
C

A
A
A
A

71
71
72
73

Winterbanden 225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
E–C
E–C

B
B
B
C–B

 –

 –

72–71
73–70
72–70
73–71

* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Energielabel, grip op nat wegdek, afrolgeluid voor de  Cayenne:

Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat  
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 255/55 ZR 19
275/50 ZR 19
275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C
C

B–A
B–A
B–A
B–A
A
A
B–A
B–A

 –

 –

 –

 –

 –

 –

73–71
73–72
73–69
75–70
74–70
74–70
75–68
75–70

Winterbanden 255/55 R 19
275/50 R 19
275/45 R 20
305/40 R 20
275/40 R 21
305/35 R 21

C–B
C–B
C
C
C
C

C–B
C–B
C–B
C–B
B
B

70–69
70–69
70–69
70–69
69
69

* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Energielabel, grip op nat wegdek, afrolgeluid voor de  Macan:

Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat  
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
71
71
71
71
71

Winterbanden 235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

F–C
F–C
E–C
E–C
E–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
72–71
73

* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Energielabel, grip op nat wegdek, afrolgeluid voor de  Panamera:

Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat  
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
73
71
72
71
73

Winterbanden 265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

E–C
E–C
C
C
C
C

E–C
E–C
E
E
B
B

73–71
75–73
71
73
73
73

* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Energielabel, grip op nat wegdek, afrolgeluid voor de 718:

Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat  
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Winterbanden 235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F-E
E

C
C
C
C

72
73
71–70
71

* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Energielabel, grip op nat wegdek, afrolgeluid voor de 911:

Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat  
wegdek

Extern 
afrolgeluid*
klasse

Extern 
afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden 245/35 ZR 20
305/30 ZR 21

E
E

B
B

69
72

Winterbanden 235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21

E
C
E
C

C
B
C
E-C

 –

 –

72
75
72-68
75-69

* Weinig rolgeluid, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Algemene bandeninformatie
De door  Porsche gemonteerde banden zijn uitsluitend banden 
die aan de specificaties van  Porsche voldoen. Deze banden zijn 
te herkennen aan de codering (N0, N1 enz.) op de wang van  
de band. Alleen deze banden worden door  Porsche aanbevolen. 
De specifieke bestelling van een bepaalde band kan om logis-
tieke en productietechnische redenen niet worden gegaran-
deerd. Het bandenmerk kan afwijken van het merk op de foto’s. 
Indien de velg-bandcombinatie niet in uw autopapieren staat 
vermeld, vraag uw  Porsche Centrum dan om een leveranciers-
verklaring.
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Technische gegevens verbruik/emissie/actieradius:

Taycan Turbo 
modellen

718  
modellen

911 Carrera  
modellen

911 GT3 RS  Panamera  
modellen

 Panamera  
E-Hybrid  
modellen

 Macan  
modellen

 Cayenne  
modellen

 Cayenne  
E-Hybrid  
modellen

Verbruik/emissie¹⁾

Verbruik stadsverkeer, in l/100 km - 15,6–10,8 13,2–10,8 19,0 14,7–10,8 - 12,2–9,5 15,3–11,3 -

Verbruik buitenwegen, in l/100 km - 8,1–6,2 7,9–6,8 9,8 8,3–6,9 - 8,4–7,3 9,4–7,8 -

Verbruik gemiddeld, in l/100 km - 10,9–7,9 9,2–8,9 13,2 10,6–8,3 3,3–2,6 9,8–8,1 11,4–9,1 3,9–3,1

CO₂-emissie gemiddeld, in g/km 0 249–180 211–205 303 243–190 76–60 224–185 261–207 90–70

Stroomverbruik gemiddeld, in kWh/100 km 26,9–26,0 - - - - 18,1–16,0 - - 19,6–17,6

Partikelfilter - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Emissienorm - Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Actieradius

Actieradius (WLTP), in km 381–450 - - - - - - - -

Actieradius (lange afstand), in km 340–370 - - - - - - - -

 
1) De vermelde waarden zijn volgens de wettelijk voorgeschreven meetmethode bepaald. Sinds 1 september 2017 krijgen bepaalde nieuwe auto’s al een typegoedkeuring volgens de wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens (Worldwide  

Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), een meer realistische testmethode voor het meten van het brandstofverbruik, het stroomverbruik en de CO₂-emissie. Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP de Nieuwe Europese Testcyclus (NEDC). Door de meer realistische  
testomstandigheden zullen het brandstofverbruik, het stroomverbruik en de CO₂-emissie die zijn gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger uitvallen dan de waarden die bepaald werden volgens de NEDC. Daardoor kunnen sinds 1 september 2018 bij de autobelastingen veranderingen  
optreden. Op www.porsche.com/wltp vindt u meer informatie over de verschillen tussen WLTP en NEDC. Momenteel is het, onafhankelijk van de toegepaste testmethode, nog steeds wettelijk verplicht om de NEDC-cijfers te vermelden. Zolang het nog niet verplicht is om de WLTP-waarden  
te vermelden, mogen deze wel vrijwillig worden genoemd. In het geval van nieuwe auto’s waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, worden de NEDC-cijfers in de overgangsperiode afgeleid van de WLTP-gegevens. Wanneer de NEDC-waarden als bandbreedtes worden vermeld,  
hebben ze geen betrekking op een specifiek automodel en maken ze geen deel uit van het aanbod. Ze mogen slechts worden gezien als referentie bij de vergelijking van verschillende autotypes. Extra uitrustingen en accessoires (aanbouwdelen, bandenmaat enz.) kunnen relevante voer-
tuigparameters zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica veranderen. Net zoals weers- en verkeersomstandigheden alsmede het individuele rijgedrag kunnen ze het brandstof en stroomverbruik en de CO₂-emissies en de prestaties van een auto beinvloeden.

Remgedrag van banden voor alle modellen:

Remmen met ABS op nat wegdek 
(80–0 km/u) bij +3 °C

100 105 110 115 120

Remmen met ABS op sneeuw 
(40–0 km/u)

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 winterbanden ca. 19% kortere remweg

Met zomerbanden

Met winterbanden ca. 12% kortere remweg

Met zomerbanden

Aanwijzing voor het gebruik van winterbanden
Voor een zomerband begint de winter zodra de temperatuur 
daalt tot onder ca. +7 °C. Onder die temperatuur wordt de 
rubbercompound geleidelijk aan harder, waardoor de remweg 
toeneemt. Daarom adviseert  Porsche bij winterse temperatu-
ren het gebruik van winterbanden, zodat uw auto ook bij lage 
temperaturen de veiligheid kan bieden die u van een  Porsche 
mag verwachten. Winterbanden die door  Porsche zijn goedge-
keurd, herkent u aan de N-codering op de wang van de band.

Extra voordelen: de banden produceren weinig afrolgeluid  
en de lage rolweerstand heeft een positieve uitwerking op  
het verbruik.
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Wielen (complete zomerwielensets)
21 inch  Exclusive Design wiel  
zwart hoogglans gespoten 62
21 inch  Exclusive Design wiel  
platina zijdeglans gespoten 62
21 inch  Exclusive Design wiel 62
21 inch  Panamera SportDesign wiel 62
21 inch 911 Turbo Design wiel 62
20 inch  Panamera Turbo wiel 62
20 inch  Panamera Design wiel 63

Wielen (complete winterwielensets)
21 inch  Panamera SportDesign wiel 63
20 inch  Exclusive Design wiel 
platina zijdeglans gespoten 63
20 inch  Exclusive Design wiel 63
20 inch  Panamera Turbo wiel 63
19 inch  Panamera wiel 63

Interieur
Interieurpakket paldao 64
Multifunctioneel sportstuurwiel paldao 64
 Exclusive Design keuzehendel 66
Dorpellijsten carbon 66
Multifunctioneel sportstuurwiel carbon 66

Wielen (complete winterwielensets)
19/20 inch Carrera wiel 49
20/21 inch Carrera S wiel 49
20/21 inch Carrera S wiel  
zwart zijdeglans gespoten 49

Interieur
Insteekasbak 51
PDK keuzehendel aluminium 51
Dorpellijsten van geborsteld aluminium  
donkerzilver, met verlichting 51
Dorpellijsten carbon, met verlichting 51

 Tequipment  Panamera
Exterieur en performance
Led-achterlichten inclusief doorlopende  
achterlichtunit, getint 55, 56
Matrix led-koplampen, getint inclusief  Porsche 
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 55, 56
Luchtuitlaten gespoten 56
Buitenspiegels gespoten 56
SportDesign side skirts 56
21 inch  Exclusive Design 
complete zomerwielenset 56
Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten 56
Sporteindpijpen zilver 56
SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten 58
SportDesign Pakket 58

 Tequipment 911
Exterieur en performance
SportDesign voorbumper 45
SportDesign Pakket 45
Led-koplampen zwart incl.  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 46
Bovenzijde buitenspiegels carbon 46
Modelaanduiding op portieren in zilver 46
20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design 
complete zomerwielenset 46
Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten 46
Optioneel: ‘911’ logo zwart hoogglans gespoten 46
Optioneel: modelaanduiding gespoten 46

Wielen (complete zomerwielensets)
20/21 inch Carrera S wiel 48
20/21 inch Carrera S wiel 
zwart zijdeglans gespoten 48
20/21 inch Carrera S wiel 
aurum zijdeglans gespoten 48
20/21 inch RS Spyder Design wiel 48
20/21 inch Carrera Classic wiel 48
20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design wiel 48
20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design wiel  
zwart hoogglans gespoten 49
20/21 inch 911 Carrera  Exclusive Design wiel 
aurum zijdeglans gespoten 49

Modelaanduiding aan achterzijde  
zwart hoogglans gespoten 34
Optioneel: ‘718’ logo aan achterzijde  
in exterieurkleur gespoten 34

Wielen (complete zomerwielenset)
20 inch Carrera Sport wiel 36
20 inch Carrera S wiel 36
20 inch Carrera S Rad platina zijdeglans gespoten 36
20 inch Carrera S wiel zwart hoogglans gespoten 36
20 inch 911 Turbo wiel 37
20 inch Carrera Classic wiel 37

Wielen (complete winterwielensets)
19 inch  Boxster S wiel 37
18 inch  Boxster wiel 37

Interieur
Interieurpakket mahonie 38
Sportstuurwiel mahonie incl.  
multifunctie en stuurwielverwarming 38
Afdekking middenconsole mahonie 38
Deksel opbergvak Alcantara®  
met ‘PORSCHE’ logo 40
Deksel opbergvak met  Porsche embleem 40
Pedalen en voetensteun aluminium 40
Dorpellijsten roestvast staal, met verlichting 40
Dorpellijsten carbon, met verlichting 40
Binnenspiegelkappen wit, zwart of rood gespoten 40

Wielen (complete winterwielensets)
20 inch Taycan  Tequipment Design wiel 25
20 inch Taycan  Tequipment Design wiel  
zwart hoogglans gespoten 25
20 inch Sport Aero wiel 25
19 inch Taycan S Aero wiel 25

Interieur
 Porsche embleem op deksel opbergvak 26
Led-portierprojectoren ‘PORSCHE’ logo 26
Insteekasbak 26
Dorpellijsten van geborsteld aluminium, 
zwart, met verlichting 26
Dorpellijsten mat carbon, met verlichting 26

 Tequipment 718
Exterieur en performance
SportDesign Pakket 30
SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten 30
20 inch Carrera Sport complete zomerwielenset 32
Modelaanduiding op portieren in zwart 32
Luchtinlaten in zijpaneel achter gespoten 32
Rolbeugel zwart hoogglans gespoten 32
Sporteindpijpen zilver 32
Optioneel: sporteindpijpen zwart 32
Bi-xenonkoplampen, getint incl.  
 Porsche Dynamic Light System (PDLS) 34
20 inch Carrera S complete zomerwielenset, 
zwart hoogglans gespoten 34
Modelaanduiding op portieren in rood 34
Achterlichten getint 34

 Tequipment Taycan
Exterieur en performance
Matrix led-koplampen gletsjerijsblauw incl.  
 Porsche Dynamic Light System Plus 
(PDLS Plus) 16, 18
20 inch Taycan  Tequipment Design 
complete zomerwielenset 
zwart hoogglans gespoten 18
Bovenzijde buitenspiegels carbon 18
Modelaanduiding op portieren in zwart 18
Modelaanduiding zwart hoogglans gespoten 18
SportDesign Pakket 20
SportDesign voorbumper 20
SportDesign side skirts 20

Wielen (complete zomerwielensets)
21 inch Taycan  Exclusive Design wiel 24
21 inch Taycan  Exclusive Design wiel  
met aeroblades carbon 24
21 inch Taycan  Exclusive Design wiel  
zwart hoogglans gespoten 24
21 inch Taycan  Exclusive Design wiel 
platina zijdeglans gespoten 24
21 inch Mission E Design wiel 24
20 inch Taycan  Tequipment Design wiel 24
20 inch Taycan  Tequipment Design wiel  
zwart hoogglans gespoten 24
20 inch Sport Aero wiel 24
20 inch Taycan Turbo Aero wiel 24

I N D E X .
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Autosport
Autosport-stickerset 115
Autosport-stickerset MARTINI RACING® Design 116
20 inch GT3 wielenset  
platina zijdeglans gespoten 116
20/21 inch GT2 RS wielenset  
zwart zijdeglans gespoten 116
Logo ‘PORSCHE’ op flanken in 
zwart, zilver, rood of aurum 116

Audio en communicatie
Navigatiemodule voor  Porsche 118
Communication Management (PCM) 118
Apple CarPlay 118
 Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE) 118
 Porsche Bluetooth®-hoofdtelefoon 118

E-Performance
Oplaaddock voor laadkabel (AC) 121
Compacte laadzuil 121
Oplaadkabel (mode 3) 121

Accessoires voor de winter
Sneeuwkettingen 124
IJskrabber met telescooparm 124
IJskrabber met handschoen 124
Winteronderhoudsset 124
Ski-/snowboarddrager, uittrekbaar 126
Winterruitenreiniger-concentraat 126

Technische gegevens en aanwijzingen
Algemene bandeninformatie 130
Aanwijzing voor het gebruik van winterbanden 132
Technische gegevens verbruik/emissie/ 
actieradius 133

Bagagenet 104
Bagageruimte-scheidingsnet 106
Bagageruimtebox opvouwbaar 106
Rugleuningbescherming 106
Vloermatten met nubucklederen zoomrand 106
Vloermatten carbon met lederen zoomrand 106
Weerbestendige vloermatten 106

Onderhoud
Onderhoudslijn ‘White Edition’ in koffer 109

Overige accessoires
Autosleutel gespoten 110
Sleuteletui Alcantara® 110
Autosleutel met leder 110
Sleuteletui leder 110
Sleutelwangen textiel Square 110
Sleutelwangen zwart hoogglans gespoten,  
met Swarovski® stenen 110
USB-smartphonelaadkabel 110
Kentekenplaathouder 110
Led-penlight 110
 Porsche Charge-o-mat Pro 110
Microvezel-reinigingsdoekje 110
Rokerspakket 110
Voetensteunen achterin 110
Contact-startschakelaar gespoten 110
Veiligheidshesje 110
Wielnaafafdekkingen 113
Sierventieldoppen 113
Sierventieldoppen met ‘RS’ logo 113
Diefstalbeveiliging voor wielen 113
Wielbouten, zwart incl. antidiefstalcodering 113
Tankdop aluminiumlook 113
Gereedschapset 113

Interieur
Interieurpakket kastanje antraciet 90
Armsteun middenconsole met  Porsche embleem 90

Originele accessoires
Auto-afdekhoes
911 GT3 Indoor-afdekhoes 94
911 GT3 RS Indoor-afdekhoes 94
Individuele auto-afdekhoes (GT modellen) 94
Individuele auto-afdekhoes Plus (718 modellen) 94
Individuele auto-afdekhoes Plus (911 modellen) 94
Indoor-afdekhoes 94

Kinderzitjes
 Porsche kinderzitjes 96

Transport
Dakbox 520 (520 liter) 99
Dakbox 320 (320 liter) 99
Basisdragers daktransportsysteem 100
Racefietsdrager 100
Fietsendrager voor op trekhaak 101
Fietsdrager 101
Dakboxtas – maat S: 43 liter 103
Dakboxtas – maat M: 76 liter 103
Dakboxtas – maat L: 82 liter 103
Bagageset 103
Elektrisch uitklapbare trekhaak 103

Bescherming
Bagageruimtekuip voor 104
Bagageruimtekuip 104
Bagageruimtekuip vlak 104
Bagageruimtekuip met variabel  
organizersysteem 104
Bagageruimtemat, keerbaar 104

Wielen (complete zomerwielensets)
22 inch  Cayenne Sport Classic wiel 88
22 inch  Cayenne Sport Classic wiel  
platina zijdeglans gespoten 88
22 inch  Cayenne Sport Classic wiel  
zwart hoogglans gespoten 88
22 inch 911 Turbo Design wiel 88
21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel 88
21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel  
platina zijdeglans gespoten 88
21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel  
zwart hoogglans gespoten 88
21 inch RS Spyder wiel 88
21 inch  Cayenne Turbo Design wiel  
platina zijdeglans gespoten 88
21 inch  Cayenne Turbo wiel 88
20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort 88
20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort  
platina zijdeglans gespoten 88
20 inch  Cayenne Sport wiel 88
20 inch  Cayenne Design wiel 88

Wielen (complete winterwielensets)
21 inch RS Spyder wiel 89
21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel 89
21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel 
zwart hoogglans gespoten 89
20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort 89
20 inch  Cayenne Sport Classic wiel comfort  
platina zijdeglans gespoten 89
20 inch  Cayenne Sport wiel 89
20 inch  Cayenne Design wiel 89
19 inch  Cayenne S wiel 89

Wielen (complete winterwielensets)
20 inch  Macan Turbo wiel  
platina zijdeglans gespoten 75
20 inch RS Spyder Design wiel  
zwart zijdeglans gespoten 75
20 inch RS Spyder Design wiel 75
19 inch  Macan Sport wiel 75
18 inch  Macan S wiel 75
18 inch  Macan wiel 75

Interieur
Interieurpakket kastanje antraciet 76
PDK keuzehendel aluminium 76
Frontpaneel roestvast staal 79
Achterpaneel roestvast staal 79
Dorpellijsten carbon, met verlichting  
incl. randbescherming 79
Dorpellijsten geborsteld aluminium, 
donkerzilver, met verlichting 79

 Tequipment  Cayenne
Exterieur en performance
SportDesign Pakket 83
Carbon Design Pakket 84, 85
Matrix led-koplampen, getint incl.  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 86
Wielkuipverbredingen gespoten 86
Buitenspiegels gespoten 86
22 inch 911 Turbo Design  
complete zomerwielenset 86
Sporteindpijpen zwart 86
Led-achterlichten incl. doorlopende  
achterlichtunit, getint 86

 Tequipment  Macan
Exterieur en performance
SportDesign Pakket 70, 71
Led-koplampen getint incl.  Porsche  
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 72
SportDesign buitenspiegels 72
Sideblades zwart hoogglans gespoten 72
SportDesign side skirts 72
20 inch  Macan Turbo complete zomerwielenset  
zwart hoogglans gespoten 72
Sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zilver 72
Optioneel: sportuitlaatsysteem incl.  
sporteindpijpen zwart 72
Led-achterlichten incl. doorlopende achterlicht- 
unit, getint met ‘PORSCHE’ logo mat zwart 72

Wielen (complete zomerwielensets)
21 inch Sport Classic wiel 74
21 inch Sport Classic wiel  
platina zijdeglans gespoten 74
21 inch Sport Classic wiel  
zwart hoogglans gespoten 74
21 inch 911 Turbo Design wiel 74
21 inch RS Spyder Design wiel 74
20 inch  Macan Turbo wiel  
platina zijdeglans gespoten 74
20 inch  Macan Turbo wiel  
zwart hoogglans gespoten 74

Wielen (complete zomer-/winterwielensets)
19 inch Sport Classic wiel 75
19 inch Sport Classic wiel  
platina zijdeglans gespoten 75

I N D E X .






