
Tequipment
Acessórios para os modelos  Porsche



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  Porsche/na sua Concessionária  
 Porsche ou no seu importador. Os dados sobre a estrutura, o fornecimento, a aparência, a potência, as medidas, o peso, consumo de combustível e os custos de  
operação correspondem ao estado de conhecimento no momento da impressão (03/18). Reserva-se o direito de alterações na estrutura, no equipamento e  
fornecimento, bem como diferenças na cor. Sujeito a erros. O aviso legal em todos os idiomas pode ser encontrado em www.porsche.com/disclaimer
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PROJETADO E TESTADO 
EM WEISSACH

VOCÊ JÁ SABIA …

... que você pode dar uma olhada com exclusividade nos bastidores do desen-
volvimento dos produtos? Em 5 páginas deste catálogo você conhecerá emoci-
onantes histórias de fundo sobre os produtos  Porsche  Tequipment. E saberá o 
que a Arte da Engenharia da  Porsche e “Engineered in Weissach” realmente sig-
nificam para a qualidade dos nossos produtos.



Por que esperar muito tempo? Veja on-line agora mesmo e  
em detalhes seus novos acessórios  Tequipment. Basta escanear 
o código QR ou visitar-nos diretamente no nosso site em  
www.porsche.com/tequipment. Assim, você pode se informar 
rápida e confortavelmente sobre todos os produtos e preços 
para o seu modelo.

A propósito: você pode usar o localizador de acessórios 
 Tequipment em todos os dispositivos móveis, em qualquer 
lugar e a qualquer momento. Inspiração incluída. Você prefere 
se inspirar ao vivo? Então visite seu Centro  Porsche mais 
próximo. Os especialistas terão prazer em lhe mostrar o que  
é possível no seu modelo com o  Porsche  Tequipment.

A vida não acontece em algum momento no futuro, mas sim 
agora. Seja o que for que você planeje, seu  Porsche combina 
perfeitamente com sua vida. E com cada um dos produtos do 
 Porsche  Tequipment, você pode otimizá-lo mais ainda.

Visite www.porsche.com/tequipment para saber como. Nesta 
página, você encontrará o localizador de acessórios  Tequipment 
com todos os produtos e opções disponíveis para o seu modelo. 
Assim, você pode descobrir on-line, em toda a tranquilidade e 
até o último detalhe, quais acessórios originais  Tequipment 
você precisa para viver a sua próxima grande aventura ou para 
gozar sua vida cotidiana.

O programa de acessórios  Porsche  Tequipment on-line.
Agora você já pode planejar por via digital sua próxima aventura. 



 
Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂, consumo de 
energia elétrica e categoria de eficiência estão disponíveis a partir da página 137.
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Tequipment 718
Criado para satisfazer o desejo intransigente de liberdade. Para uma vida em plena esportividade. E para você.  
Dê continuação à história. Com os produtos  Porsche  Tequipment, você adapta o seu 718 conforme sempre desejou. 
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.

1   Faróis principais bixênon escurecidos 
incl.  Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2   Conjunto completo de rodas de verão Carrera Sport 
de 20 polegadas

3   Descrição do modelo em Preto nas portas

4  Santantônio pintado em Preto (alto brilho)

5  Lanternas traseiras escurecidas

6   Saídas de escape esportivas na cor Prata
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1 Pacote SportDesign
2 Pacote SportDesign pintado na cor Preto (alto brilho)

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra 
on-line todos os produtos  Tequipment. 

Sua vida. Suas aventuras. Suas histórias. Para você, não 
importam as rotas das outras pessoas. Só você define seus 
próprios objetivos. Então, não é de se admirar que, ao equipar 
seu 718, você siga somente uma única instância: as suas 
próprias ideias.

Com os pacotes SportDesign, você alcança uma aparência 
ainda mais dinâmica e enfatiza de forma impressionante o 
lado esportivo do seu 718.

Exterior e desempenho.
Quem anda por caminhos próprios 
abandona, também no design, as trilhas 
batidas.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Descrição do modelo pintada na cor do exterior,  
inscrição “718” pintada na cor Preto (alto brilho),  
saídas de escape esportivas na cor Prata,  
conjunto de adesivos de automobilismo MARTINI RACING® Design

 
1 Descrição do modelo pintada na cor Preto (alto brilho)
2 Inscrição “718” pintada na cor do exterior
3 Sistema de escape esportivo
4 Saídas de escape esportivas na cor Preto
5 Entradas de ar pintadas na parte lateral traseira

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.
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Conjuntos completos de rodas de verão
5 Roda 911 Turbo de 20 polegadas
6 Roda Carrera Classic de 20 polegadas

Conjunto de rodas de inverno
7 Roda  Boxster S de 19 polegadas
8 Roda  Boxster de 18 polegadas

Em www.porsche.com/tequipment, você 
também encontra on-line todos os produtos 
 Tequipment. 

Informações gerais podem ser consultadas  
a partir da página 134.

 
Conjuntos completos de rodas de verão
1 Roda Carrera Sport de 20 polegadas
2 Roda Carrera S de 20 polegadas
3 Roda Carrera S de 20 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
4 Roda Carrera S de 20 polegadas pintada  

na cor Preto (alto brilho)

O desempenho puro começa mais embaixo: 
nas rodas. Afinal, elas transferem a força do 
seu carro esporte para a estrada. Elas são, 
assim, a garantia de potência, prazer de dirigir 
e, é claro, uma aparência inigualável.

Rodas.
Quem deseja decolar na vida, 
precisa de uma boa aderência.
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VOCÊ JÁ SABIA …

... que o fundamento dos testes das rodas  Porsche é 
definido em voltas no Nürburgring? Pois os valores aqui 
determinados servem como parâmetros de entrada para 
os testes subsequentes de nossas rodas. Por exemplo, 
para o teste de resistência na assim chamada Bancada de 
Teste de Rodas Biaxial (ZWARP) – onde é simulada a 
durabilidade de longa duração por meio de conduções 
extremas. O resultado: rodas seguras e de alto desempenho. 
Projetadas em Weissach.

Os conjuntos de rodas completos da  Porsche são um 
componente crucial quando se trata de prazer de dirigir e 
dirigir com segurança. É por isso que todas as nossas 
rodas têm que comprovar sua aptidão  Porsche sob as mais 
severas condições. 

Os pontos de teste incluem desempenho, resistência de 
rolagem e ruídos de rolamento. Além disso, testes de tração e 
frenagem também estão no programa na superfície dinâmica 
irrigável. No final, apenas os melhores pneus receberão a 
marca N. Estes pneus de alto desempenho diferem de outros 
pneus em particular pela geometria do pneu, pela composição 
da borracha e pelo complexo procedimento de teste, com 
um total de 33 critérios importantes. Estes incluem, além dos 
12 critérios objetivos ao ar livre como, p. ex., o comportamento 
de frenagem a seco e a molhado, assim como a vida útil, 
16 critérios de testes objetivos. Estes incluem resistência de 
rolagem e estabilidade a alta velocidade. Além disso, são 
considerados 5 critérios subjetivos ao ar livre, tais como 
handling e conforto de direção. O resultado tangível: prazer 
de dirigir e segurança de direção.

Firmes na pista, especialmente se 
for para o seu prazer de dirigir. 
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1) Sistema de embreagem dupla  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 marchas.
2) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.
3) Recomendado para veículos com interior em Preto.

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment. 

Alumínio escovado³⁾

Carbono³⁾Mogno²⁾, ³⁾

Pacotes do interior disponíveis nas seguintes versões:

Liberdade de concepção. É o que também lhe oferecemos  
no interior. Pacotes de interior em materiais sofisticados e 
inúmeras opções de equipamentos concedem uma margem 
generosa para as suas próprias ideias.

Interior.
Você também pode experimentar a grande  
liberdade em espaços fechados.

1   Pacote do interior em mogno
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: pacote do 

interior em carbono, pacote do interior em alumínio 
escovado

2   Volante esportivo em mogno incl. multifunções  
e aquecimento do volante

  Mais opções  Tequipment sem ilustração: volante 
esportivo em carbono incl. multifunções e 
aquecimento do volante, volante esportivo GT em 
couro incl. multifunções e aquecimento do volante, 
volante esportivo GT em Alcantara® incluindo 
multifunções e aquecimento do volante

3   Moldura do console central em mogno
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: moldura  

do console central em carbono, moldura do console 
central em alumínio escovado

4   Alavanca seletora do PDK¹⁾ em mogno
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: alavanca 

seletora do PDK em carbono, alavanca seletora  
do PDK em alumínio, alavanca seletora do PDK em 
Alcantara®, alavanca de mudança em Alcantara®



54

321

Interior28

71
8

Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Tampa do compartimento em Alcantara® com o brasão da  Porsche,  
frisos dos estribos das portas em carbono,  
frisos dos estribos das portas em aço inoxidável

 
1 Tampa do compartimento em Alcantara® com inscrição “PORSCHE”
2 Tampa do compartimento com brasão da  Porsche
3 Pedais e apoio dos pés em alumínio
4 Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável iluminados
5 Frisos dos estribos da porta em carbono iluminados

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra 
on-line todos os produtos  Tequipment.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Piloto automático,  
servodireção Plus 

 
1 Módulo de navegação para o  Porsche Communication Management (PCM)
2 Apple® CarPlay

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

Especialmente ao descobrir territórios ainda inexplorados,  
você deve ouvir a voz interior do seu  Porsche. O módulo de 
navegação do  Porsche Communication Management (PCM) 
mostra-lhe a rota direta para a sua próxima grande aventura.  
E opções como piloto automático e servodireção Plus conferem 
o descanso necessário antes de chegar ao destino. 

Áudio e comunicação.
Atleta de ponta ou aventureiro – você 
decide qual é a sua linha.
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Tequipment 911
Mais do que acessórios para o seu carro esporte: uma expressão de um estilo de vida pessoal – e sensacional.  
Você pode ir além com os produtos do  Porsche  Tequipment. De acordo com suas ideias. 
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.

1   Aerokit 911 Turbo

2   Faróis principais LED pretos 
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

3   Retrovisor externo SportDesign

4   Entradas de ar pintadas na parte lateral traseira

5   Conjunto completo de rodas de verão Sport Classic 
de 20 polegadas

6  Lanternas traseiras escurecidas
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1 Revestimento da dianteira SportDesign
2 Pacote SportDesign
3 Aerokit 911 Turbo

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment. 

A vida ainda pode tolerar um pouco mais de intensidade. 
Então dê uma nadada contra a corrente. Faça algo diferente 
dos outros. Algo ainda mais individual, ainda mais extremo. 
Perfeito para isso: o pacote SportDesign e o revestimento  
da dianteira SportDesign para o seu 911. Eles enfatizam o 
design dinâmico do seu icônico carro esporte. Porque eles 
foram criados em conjunto com o veículo no Centro de 
Desenvolvimento da  Porsche em Weissach. 

Exatamente como o Aerokit 911 Turbo. Além da aparência 
atraente, a funcionalidade aerodinâmica teve prioridade 
máxima no desenvolvimento. Para uma dinâmica veicular 
ainda mais aprimorada.

Exterior e desempenho.
Não há soluções padrão  
para individualistas.
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VOCÊ JÁ SABIA …

... que os componentes do novo Aerokit 911 Turbo 
incluem, entre outros, uma nova e distinta moldura do 
spoiler dianteiro? Além disso, consiste em uma estrutura 
completamente nova da tampa traseira com um aerofólio 
tipo “ducktail” fixo com “winglets” laterais. Além disso, 
um aerofólio traseiro automático e ajustável no ângulo de 
incidência.

Vento contrário? Excelente. É aí que a diversão realmente 
começa para nossos engenheiros. Quer seja no design ou na 
aerodinâmica dos nossos produtos. Assim, os nossos pacotes 
SportDesign e o Aerokit 911 Turbo foram submetidos a extensos 
testes no túnel de vento e no circuito de corrida do Centro de 
Desenvolvimento  Porsche, em Weissach. O túnel de vento de 
alta tecnologia estabelece novos padrões. Com um diâmetro 
de 8 metros e pás de carbono extremamente leves, o ventilador 
pode produzir vento com velocidades de até 300 km/h. Além 
disso, o chão sob o veículo também é movido à velocidade 
do vento durante o teste aerodinâmico. Este vento contrário 
compensa: pelo design perfeito e por coeficientes de resistência 
aerodinâmica de primeira classe.

E na rua? Sob condições reais, o pacote completo cativa pelo 
seu design atraente.

São os tempos tempestuosos que moldam o caráter. 
Mesmo quando se trata de design e aerodinâmica.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Descrição do modelo em Preto nas portas,  
inscrição “PORSCHE” e inscrição do modelo pintadas na cor do exterior,  
inscrição “PORSCHE” e inscrição “911” pintadas na cor Preto (alto brilho)  
ou na cor do exterior,  
inscrição “PORSCHE” pintada na cor Preto (alto brilho) ou na cor exterior,  
parte inferior traseira pintada,  
entradas de ar na parte inferior traseira em carbono

 
1 Revestimento pintado dos estribos, descrição do modelo na cor Prata 
2 Spoiler dianteiro pintado
3 Inscrição “PORSCHE” e inscrição do modelo pintadas  

na cor Preto (alto brilho)
4 Retrovisor externo SportDesign
5 Entradas de ar pintadas na parte lateral traseira

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.



32

1

Exterior e desempenho42

91
1

 
1 Saídas de escape esportivas na cor Preto
2 Saídas de escape esportivas na cor Prata
3 Sistema de escape esportivo com saídas de escape na cor Preto

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

O som  Porsche. Impactante, robusto e esportivo. E o melhor 
de tudo isso: ele pode ser reforçado, graças ao sistema de 
escape esportivo – com silenciadores finais modificados e  
2 saídas de escape dispostas centralmente de design distinto. 
Dependendo do modo de direção, o som muda: no estilo de 
direção calmo, o som do motor é aquele som robusto de série; 
já no estilo de direção mais esportivo, o som fica claramente 
mais agressivo. E isso com um simples toque de botão: no 
interruptor integrado no lado direito do painel de comando.  
As saídas de escape em design distinto estão disponíveis  
nas cores Prata ou Preto.

Observe os eventuais componentes adicionais específicos  
de cada modelo (veja as instruções de instalação e alteração).

A propósito: para veículos que já vêm equipados com um 
sistema de escape esportivo, você também pode obter as 
saídas de escape na cor Preto em separado.

O contrário de padrão –  
também se aplica ao som.
Sistema de escape esportivo e  
saídas de escape esportivas.
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309 kW (420 CV)

331 kW (450 CV)

500 Nm

550 Nm

  Modelos 911 Carrera S / 911 Carrera 4S / 911 Targa 4S de série:  
500 Nm a 1.700–5.000 rpm, 309 kW (420 CV) a 6.500 rpm

  Modelos 911 Carrera S / 911 Carrera 4S / 911 Targa 4S com potência ampliada  
550 Nm a 2.150–5.000 rpm, 331 kW (450 CV) a 6.500 rpm
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Modelos 911 com câmbio manual/PDK

Desempenhos do veículo  911 Carrera S  911 Carrera 4S  911 Carrera S  
Cabriolet

 911 Carrera 4S  
Cabriolet

 911 Targa 4S

Velocidade máxima 313 km/h/ 
311 km/h

310 km/h/ 
308 km/h

311 km/h/ 
309 km/h

308 km/h/ 
306 km/h

308 km/h/ 
306 km/h

Aceleração  
0–100 km/h¹⁾

4,1 s/3,7 s 4,0 s/3,6 s 4,2 s/3,8 s 4,1 s/3,7 s 4,1 s/3,7 s

Aceleração  
0–200 km/h¹⁾

13,1 s/12,3 s 13,6 s/12,8 s 13,5 s/12,7 s 14,1 s/13,2 s 14,1 s/13,2 s

Elasticidade (100–200 km/h),  
na 5ª marcha

12,4 s/– 12,8 s/– 12,7 s/– 13,1 s/– 13,1 s/–

Aceleração intermediária  
(100–200 km/h)

–/8,6 s –/9,2 s –/8,9 s –/9,5 s –/9,5 s

 
1) Valores PDK válidos para o modo SPORT PLUS.

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

O fascínio do carro esporte – isso é o que expressa o 911.  
E não é por menos. Pois ele é uma criação do Centro de 
Desenvolvimento da  Porsche em Weissach. Nele, os nossos 
designers e engenheiros se devotam incansavelmente a novas 
ideias. O resultado mais recente: a nova potência ampliada 
para o 911 Carrera S. Com ela, o motor gera incríveis 331 kW 
(450 CV). Isso significa 22 kW (30 CV) a mais do que a 
potência de saída.

Também fazem parte da potência ampliada: o sistema de 
escape esportivo com 2 saídas de escape prateadas dispostas 
no centro em design distinto, turbocompressores de gás de 
escape maiores, um arrefecimento dos freios modificado, um 
controle do motor aprimorado e o pacote Sport Chrono incluindo 
suportes dinâmicos do motor. O compartimento reconcebido 
do motor com cobertura na cor Titânio e aplicações em fibra 
de carbono com as inscrições “Carrera 3.0 S” ou “targa 3.0 S” 
e “EXCLUSIVE POWERKIT” arrematam visualmente a potência 
ampliada.

A propósito: a potência ampliada também está disponível para 
veículos que já vêm equipados com um sistema de escape 
esportivo.

A única alternativa à esportivi-
dade? Ainda mais esportividade.
Potência ampliada 911 Carrera S.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Lap trigger, conjunto de rodas GT3 RS de 20/21 polegadas pintadas em Preto 
(acetinado), conjunto de rodas GT3 RS de 20/21 polegadas pintadas em Aurum 
(acetinado), conjunto de rodas GT3 de 20 polegadas pintadas em Preto 
(acetinado), conjunto de adesivos do automobilismo

 
1 Kit de adesivos do automobilismo MARTINI RACING® Design
2 Conjunto de adesivos Endurance Racing
3 Conjunto de rodas GT3 de 20 polegadas pintadas na cor Platina (acetinado)
4 Conjunto de rodas GT2 RS de 20/21 polegadas pintadas na cor Preto 

(acetinado)
5 Inscrição decorativa lateral “PORSCHE”

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

O automobilismo e as pistas de corrida fazem parte de  
cada  Porsche a partir do primeiro segundo. Em nenhuma  
outra parte, o estresse submetido a veículos e materiais é 
maior. O resultado é, por exemplo, a linha de acessórios de 
automobilismo do  Porsche  Tequipment. Aptidão completa 
para o dia a dia. Incluindo licenciamento para as ruas.  
Para um desempenho excepcional e uma aparência arrojada. 

Automobilismo. 
Herdamos os genes dominantes do 
automobilismo. Também visualmente.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.
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Conjuntos completos de rodas de verão
9 Roda Sport Classic de 20 polegadas
10 Roda Sport Classic de 20 polegadas pintada  

na cor Preto (alto brilho)

Conjunto de rodas de inverno
11 Roda Carrera S de 20 polegadas
12 Roda Carrera S de 20 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
13 Roda 911 Turbo S de 20 polegadas
14 Roda 911 Turbo de 20 polegadas
15 Roda Carrera de 19 polegadas
16 Roda GT3 de 20 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)

Em www.porsche.com/tequipment, você 
também encontra on-line todos os produtos 
 Tequipment. 

Informações gerais podem ser consultadas  
a partir da página 134.

 
Conjuntos completos de rodas de verão
1 Roda Carrera S de 20 polegadas
2 Roda Carrera S de 20 polegadas pintada  

na cor Preto (alto brilho)
3 Roda Carrera S de 20 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
4 Roda Carrera Classic de 20 polegadas
5 Roda RS Spyder Design de 20 polegadas
6 Roda Carrera Sport de 20 polegadas
7 Roda 911 Turbo de 20 polegadas
8 Roda 911 Turbo S  Exclusive Design de 20 polegadas 

pintada na cor Preto (alto brilho)

As histórias emocionantes da vida raramente 
seguem um itinerário. Para mesmo assim 
chegar sossegado ao destino, você não pode 
deixar de ter uma coisa: as rodas  Porsche 
 Tequipment adequadas. Elas cativam pelo 
visual, pela dinâmica veicular, bem como pela 
segurança. E acompanham você em todos os 
seus caminhos. Sem fazer concessão alguma. 

Rodas.
Polegada por polegada criadas 
para deixar suas próprias 
marcas. 
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1) Sistema de embreagem dupla  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 marchas.
2) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.
3) Somente em combinação com couro na cor Preto.

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra  
on-line todos os produtos  Tequipment. 

Alumínio escovado³⁾

Carbono³⁾Mogno²⁾, ³⁾

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

Seu 911. Suas decisões. Mesmo quando se trata do design  
do interior. Com pacotes de interior e inúmeras opções de 
equipamentos, você pode determinar qual material o carro 
esporte dos seus sonhos deverá ter.

Interior.
Que bom poder sempre  
continuar a sonhar um sonho.

3   Alavanca seletora do PDK¹⁾ em carbono
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: alavanca seletora do PDK em alumínio, 

alavanca seletora do PDK em mogno, alavanca seletora do PDK em Alcantara®, 
alavanca de mudança em Alcantara®

4   Moldura do console central em carbono
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: moldura do console central em mogno, 

moldura do console central em alumínio escovado

1   Pacote do interior em carbono
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: pacote do interior em mogno, 

pacote do interior em alumínio escovado

2   Volante esportivo em carbono incl. multifunções e aquecimento do volante
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: volante esportivo em mogno  

incl. multifunções e aquecimento do volante, volante esportivo GT  
em couro incl. multifunções e aquecimento do volante, volante esportivo GT 
em Alcantara® incl. multifunções e aquecimento do volante
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Tampa do compartimento em Alcantara® com o brasão da  Porsche,  
frisos dos estribos da porta em aço inoxidável,  
frisos dos estribos da porta em carbono,  
iluminação da área para os pés para banco traseiro,  
servodireção Plus,  
piloto automático

 
1 Tampa do compartimento em Alcantara® com inscrição “PORSCHE”
2 Tampa do compartimento com brasão da  Porsche
3 Pedais e apoio dos pés em alumínio
4 Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável iluminados
5 Frisos dos estribos da porta em carbono iluminados

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.
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Tequipment Panamera
Criados para um carro esporte que combina supostos opostos: desempenho e conforto, dinâmica e eficiência,  
trabalho e família. Com os produtos do  Porsche  Tequipment, você adapta o  Panamera aos seus desejos individuais. 
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1   Faróis principais LED Matrix escurecidos 
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Molduras das saídas de ar pintadas

3  Retrovisores externos pintados

4   Revestimentos de estribos SportDesign

5   Conjunto de rodas de verão completo  Exclusive Design 
de 21 polegadas

6   Lanternas traseiras LED incl. painel ativo escurecido

Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.
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1 Pacote SportDesign 
2 Pacote SportDesign pintado na cor Preto (alto brilho)

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

Todos os componentes podem ser pintados na cor exterior.  
As entradas de ar e C-Blades na parte dianteira, bem como o 
difusor de ar na parte inferior traseira, podem ser pintados  
na cor Preto (acetinado) e, assim, garantem um visual geral de 
primeira classe. O suporte da placa na frente também está 
incluído na entrega e pode ser pintado na cor do exterior.

Pacote SportDesign
Estes são os músculos que caracterizam um esportista.  
O pacote SportDesign projetado especificamente para o 
 Panamera proporciona uma aparência distinta e um visual 
ainda mais possante. Ele inclui uma distinta parte dianteira 
SportDesign, revestimentos dos estribos SportDesign e  
uma parte inferior traseira distinta. Um  Porsche não se adapta. Exceto à sua imaginação. Com  

o pacote SportDesign, você pode tornar seu  Panamera ainda 
mais dinâmico, possante e individual.

Exterior e desempenho.
Amplia horizontes.  
Também aqueles da sua imaginação.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Descrição do modelo pintada na cor Preto (alto brilho)

 
1 Sistema de escape esportivo, saídas de escape esportivas na cor Preto
2 Descrição do modelo pintada 
3 Saídas de escape esportivas na cor Prata
4 Lanternas traseiras LED incl. painel ativo escurecido

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

Um aumento no desempenho – também disponível para o 
som da  Porsche. Graças ao sistema de escape esportivo – 
com silenciadores modificados e 2 saídas de escape duplas 
redondas em design distinto. Dependendo do comportamento 
de direção, o som muda: em uma direção mais calma, o som 
continua a ser aquele som robusto de série; já em um estilo de 
direção mais esportivo, o som fica claramente mais possante. 
Para isso, basta pressionar um botão.

As saídas de escape esportivas em design distinto estão 
disponíveis nas cores Prata ou Preto (alto brilho).

Há momentos emocionantes que 
começam com o simples aperto  
de um botão.
Sistema de escape esportivo e saídas  
de escape esportivas.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.



1211

109

87

65

43

21

Rodas 67Rodas66

Pa
na

m
er

a

 
Conjuntos completos de rodas de verão
7 Roda  Panamera Design de 20 polegadas

Conjunto de rodas de inverno
8 Roda  Panamera SportDesign de 21 polegadas
9 Roda  Exclusive Design de 20 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
10 Roda  Exclusive Design de 20 polegadas
11 Roda  Panamera Turbo de 20 polegadas
12 Roda  Panamera de 19 polegadas

Em www.porsche.com/tequipment, você 
também encontra on-line todos os produtos 
 Tequipment. 

Informações gerais podem ser consultadas  
a partir da página 134.

 
Conjuntos completos de rodas de verão
1 Roda  Exclusive Design de 21 polegadas pintada  

na cor Preto (alto brilho)
2 Roda  Exclusive Design de 21 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
3 Roda  Exclusive Design de 21 polegadas
4 Roda  Panamera SportDesign de 21 polegadas
5 Roda 911 Turbo Design de 21 polegadas
6 Roda  Panamera Turbo de 20 polegadas

Quando se trata de desempenho, a polegada 
às vezes é fundamental. Pois um atleta não 
precisa apenas de força, ele deve ser capaz 
de transferi-la para as ruas. As rodas  Porsche 
 Tequipment criam as condições perfeitas 
para isso. Afinal, elas combinam tecnologia 
sofisticada com características de desempenho 
excepcionais e um visual individual.

Rodas.
O fundamental para todo e 
qualquer grande desempenho 
está na base.
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1) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra 
on-line todos os produtos  Tequipment. 

Carbono

Paldao¹⁾

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

Mesmo no interior você também pode seguir seu próprio 
caminho em termos de design. Inspire-se com materiais 
nobres, como Paldao ou carbono, bem como com as opções 
de equipamentos selecionados, e crie seu próprio estilo 
individual.

Interior.
Novos territórios – também podem  
ser descobertos no espaço interior. 

1   Pacote do interior em Paldao
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: pacote do interior em carbono

2   Volante esportivo multifuncional no design de madeira Paldao 
  Mais opções do  Tequipment sem ilustração: volante esportivo multifuncional em carbono
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1  Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
2 Fones de ouvido  Porsche Bluetooth®

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra 
on-line todos os produtos  Tequipment. 

Tédio? Não está previsto. O  Porsche Rear Seat Entertainment 
(PRSE) fornece a distração necessária. Também para que os 
passageiros do banco traseiro possam curtir cada minuto da 
viagem. Tudo de acordo com suas próprias ideias, é claro. 

Áudio e comunicação.
Às vezes, o caminho é tão  
excitante como o destino. 

 
1 Volante esportivo multifuncional em carbono
2 Frisos dos estribos da porta em carbono

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.
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1 Base de carregamento
2 Coluna de carregamento
3 Cabo de carregamento (modo 3)

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

Base de carregamento
A base de carregamento  Porsche com painel de vidro de 
segurança preto e inscrição “PORSCHE” prateada possibilita a 
instalação do carregador universal  Porsche (CA), por ex. na 
parede da garagem. Ela é adequada para todas as tomadas 
industriais convencionais. A base de carregamento possui em 
ambas as laterais um receptáculo para o conector do veículo. 
A caixa oferece a possibilidade de enrolamento de até 7,5 m 
do cabo do veículo, o carregador pode ser removido a qualquer 
momento. Adequada também para montagem em área 
externa. Pode ser trancada.

O carregador universal  Porsche (CA) e o cabo de carregamento 
mostrados na ilustração não estão incluídos no fornecimento. 
Informações para a montagem podem ser obtidas na sua 
concessionária  Porsche.

E-Performance.
Com energia total rumo ao futuro.
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Tequipment Macan
Ideal para uma vida intensa. Para sentir a estrada bem de perto.  
Com muito espaço para hobbies e lazer. Com o  Tequipment da  Porsche,  
você personaliza seu  Macan bem de acordo com as suas necessidades.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.

1   Pacote SportDesign

2   Faróis principais bixênon pretos incl. sistema de iluminação 
 Porsche Dynamic Light System (PDLS)

3   Retrovisor externo SportDesign

4   Side blades pintadas na cor do exterior

5   Conjunto completo de rodas de inverno RS Spyder Design 
de 20 polegadas pintadas na cor Preto (acetinado)

6   Revestimentos de estribos SportDesign
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1 Pacote SportDesign

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

Pacote SportDesign
Ser possante e ter um visual possante. Às vezes, é a mesma 
coisa. O pacote SportDesign projetado especificamente para  
o  Macan proporciona uma aparência distinta e um visual ainda 
mais possante. Ele inclui uma parte dianteira SportDesign de 
design distinto, parte inferior traseira SportDesign, borda do 
aerofólio de teto e a parte central traseira que pode ser 
pintada na cor do exterior.

Mais alto, mais rápido, mais longe? Por que não, para variar, 
simplesmente “mais individualidade”? Afinal, mesmo se 
tratando do visual, é possível continuar consistentemente a 
ideia do alto desempenho. 

Exterior e desempenho.
É tudo uma questão de personalidade. 
Mesmo quando se trata do visual.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Side blades em carbono,  
saídas de escape esportivas na cor Prata,  
inscrição “PORSCHE” e descrição do modelo pintável

 
1 Faróis principais LED  

incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
2 Lanternas traseiras LED escurecidas com luz de freio adaptável
3 Friso da dianteira em aço inoxidável
4 Friso da traseira em aço inoxidável
5 Estribos
6 Sistema de escape esportivo
7 Saídas de escape esportivas na cor Preto

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.
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Conjuntos completos de rodas de verão/inverno
7 Roda Sport Classic de 19 polegadas
8 Roda Sport Classic de 19 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinada)

Conjunto de rodas de inverno
9 Roda RS Spyder Design de 20 polegadas pintada  

na cor Preto (acetinado)
10 Roda  Macan Turbo de 19 polegadas
11 Roda  Macan S de 18 polegadas
12 Roda  Macan de 18 polegadas

Em www.porsche.com/tequipment, você 
também encontra on-line todos os produtos 
 Tequipment. 

Informações gerais podem ser consultadas  
a partir da página 134.

 
Conjuntos completos de rodas de verão
1 Roda Sport Classic de 21 polegadas
2 Roda Sport Classic de 21 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
3 Roda Sport Classic de 21 polegadas pintada  

na cor Preto (alto brilho)
4 Roda 911 Turbo Design de 21 polegadas

Conjuntos completos de rodas de verão/inverno
5 Roda  Macan SportDesign de 20 polegadas
6 Roda RS Spyder Design de 20 polegadas

Seja asfalto ou terreno, as rodas do  Porsche 
 Tequipment suavizam qualquer caminho  
para você. Afinal, os destinos excitantes  
nem sempre estão à frente de sua casa.  
Mas não importa aonde você deseja ir,  
nossas rodas sabem como convencer: no 
visual, na dinâmica de direção e na 
segurança.

Rodas.
Polegada por polegada, 
projetadas para o desempenho. 
Assim como a sua vida.
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1) Sistema de embreagem dupla  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 marchas.
2) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra  
on-line todos os produtos  Tequipment. 

Carbono

Raiz de nogueira escura²⁾Carvalho esbranquiçado²⁾

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

O destino de viagem mais excitante é muitas vezes aquele  
que o traz a suas próprias ideias. É por isso que você pode se 
concentrar em apenas uma coisa quando se trata de design 
do interior: no prazer de descobrir o novo. E na sua própria 
inspiração.

Interior.
Hora de explorar novos terrenos.  
Também no interior do veículo. 

1   Pacote do interior em carbono
  Mais opções de equipamento sem ilustração:  

pacote interior em carvalho esbranquiçado,  
pacote de interior em raiz de nogueira escura,  
pacote adicional do interior em Alcantara®,  
volante esportivo multifuncional em carvalho  
esbranquiçado

2   Alavanca seletora do PDK¹⁾ em alumínio
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1 Frisos dos estribos laterais em carbono, incl. protetor da soleira da porta 
2 Frisos dos estribos laterais em carbono, iluminados, incl. protetor  

de soleira da porta
3 Protetor da soleira da porta
4 Frisos dos estribos laterais em alumínio escovado, iluminados

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.
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1) Apenas para veículos até final de 12/2015.
2) Apenas para veículos a partir de 01/2016.

Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Equipagem posterior Apple® CarPlay²⁾,  
equipagem posterior modo SportPlus,  
módulo de navegação para o  Porsche Communication Management (PCM)²⁾,  
módulo telefônico¹⁾,  
handset Bluetooth® para o módulo telefônico¹⁾,  
preparação para celular¹⁾,  
atualização de navegação 2016¹⁾,  
equipagem posterior informações de tráfego em tempo real¹⁾,  
comando de voz,  
servodireção Plus

 
1 PCM incl. navegação on-line e aparelho de CD/DVD, seis discos¹⁾
2 Serviços on-line¹⁾
3 Acesso à internet sem fio¹⁾
4 Fones de ouvido Bluetooth® da  Porsche

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.

Você acaba de chegar a um lugar e já está planejando uma 
nova aventura? Nossa inteligente tecnologia de comunicação 
garante que você chegue com segurança direto ao local onde 
sua próxima experiência acontecerá.

Áudio e comunicação.
A melhor maneira de alcançar os destinos: 
pelo caminho direto. 
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Tequipment Cayenne
Feito para aventuras. Pioneiro para quem gosta de percorrer novos caminhos,  
fora do convencional. Juntamente com você, o  Cayenne expande os limites do dia-a-dia.  
Os acessórios do  Porsche  Tequipment irão ajudá-lo a atingir este destino.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.

1   Faróis principais LED Matrix escurecidos 
incl.  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   Retrovisores externos pintados

3   Conjunto completo de rodas de verão 911 Turbo Design de 22 polegadas

4   Saídas de escape esportivas na cor Preto

5   Lanternas traseiras LED incl. painel ativo escurecido
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1 Pacote SportDesign

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment. 

Pacote SportDesign
Desafios esportivos? O  Cayenne os aceita. Mesmo quando se 
trata de um desempenho particularmente dinâmico. O pacote 
SportDesign garante uma aparência distinta e uma impressão 
geral ainda mais poderosa. Ele inclui uma parte dianteira 
inferior distinta pintável na cor do exterior, uma parte traseira 
pintável com entradas de ar adicionais, uma parte traseira 
exclusiva pintável, revestimentos dos estribos e alargamentos 
da cava da roda destacados.

Capacidade off-road limitada.

Parte dianteira SportDesign
Claramente definido. Exatamente como esperado de  
um verdadeiro atleta competitivo. A parte dianteira do  
pacote SportDesign pintável na cor do exterior tem  
um design exclusivo com grade de entrada de ar na cor  
Preto (acetinado). A aparência marcante é complementada  
de modo impressionante através dos alargamentos da cava  
da roda, os estribos laterais e a parte traseira no design do 
 Cayenne Turbo.

Sua vida, suas decisões. Afinal, quando se trata do design  
do seu carro esporte, você deve traçar apenas um caminho.  
O seu próprio.

Exterior e desempenho.
A liberdade pura pode ser também  
a liberdade de criar. 
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1 Pacote Carbon Design

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment. 

As air blades em carbono na parte dianteira, o difusor em 
carbono e as conchas superiores dos retrovisores externos  
em carbono permitem sentir as origens na pista de corridas.

Pacote Carbon Design
O material, diretamente do automobilismo. A inspiração, 
somente sua. Com o pacote Carbon Design, você proporciona 
um visual automobilístico, e isso já à primeira vista. As grades 
de entrada de ar pintadas na cor Preto (alto brilho) criam 
destaques. 
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Sistema de escape esportivo incl. saídas de escape esportivas  
na cor Preto (alto brilho),  
projetores de porta LED com a inscrição “PORSCHE”,  
alargamento da cava da roda pintado

 
1 Lanternas traseiras LED incl. painel ativo escurecido
2 Sistema de escape esportivo incl. saídas de escape na cor Prata
3 Faróis principais LED escurecidos incl. sistema de iluminação  

 Porsche Dynamic Light System (PDLS)
4 Concha superior dos retrovisores externos SportDesign em carbono

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment.
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Você encontra todos os produtos on-line diretamente através do código QR ou no site www.porsche.com/tequipment. 
Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no localizador de acessórios  Tequipment.
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Conjunto de rodas de inverno
12 Roda RS Spyder de 21 polegadas
13 Roda  Cayenne  Exclusive Design de 21 polegadas
14 Roda  Cayenne  Exclusive Design de 21 polegadas 

pintada na cor Preto (alto brilho)
15 Roda  Cayenne Sport Classic Conforto de 20 polegadas
16 Roda  Cayenne Sport Classic Conforto de 20 polegadas 

pintada na cor Platina (acetinada)
17 Roda  Cayenne Sport de 20 polegadas
18 Roda  Cayenne Design de 20 polegadas
19 Roda  Cayenne S de 19 polegadas

Em www.porsche.com/tequipment, você também  
encontra on-line todos os produtos  Tequipment. 

Informações gerais podem ser consultadas  
a partir da página 134.

 
Conjuntos completos de rodas de verão
1 Roda 911 Turbo Design de 22 polegadas
2 Roda  Cayenne  Exclusive Design de 21 polegadas 
3 Roda  Cayenne  Exclusive Design de 21 polegadas 

pintada na cor Platina (acetinado)
4 Roda  Cayenne  Exclusive Design de 21 polegadas 

pintada na cor Preto (alto brilho)
5 Roda  Cayenne Turbo Design de 21 polegadas pintada  

na cor Platina (acetinado)
6 Roda RS Spyder de 21 polegadas
7 Roda  Cayenne Turbo de 21 polegadas
8 Roda  Cayenne Sport Classic Conforto de 20 polegadas
9 Roda  Cayenne Sport Classic Conforto de 20 polegadas 

pintada na cor Platina (acetinada)
10 Roda  Cayenne Sport de 20 polegadas
11 Roda  Cayenne Design de 20 polegadas

Design marcante e alto desempenho. O que  
se aplica para o veículo também se aplica  
às rodas do  Porsche  Tequipment. Para alta 
individualidade, agilidade, segurança – e, 
portanto, acima de tudo: para mais prazer  
de dirigir. Nos verdadeiros heróis do 
desempenho, a esportividade pode ser 
comprovada até mesmo nos mínimos 
detalhes.

Rodas.
Abrem o caminho para os 
melhores desempenhos 
atléticos.
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1) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.

Em www.porsche.com/tequipment, você também encontra  
on-line todos os produtos  Tequipment. 

CarbonoCastanha Antracito¹⁾

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

Viva seu sonho. Tanto na escolha da próxima vitória de etapa, 
como no design do interior. Afinal, o seu  Cayenne representa  
a sua liberdade pessoal. Também no design.

Interior.
O espaço interior.  
Ou devemos talvez dizer paraíso interior?

1   Pacote do interior em Castanha Antracito
  Mais opções  Tequipment sem ilustração: pacote do interior em carbono

2   Apoio de braço no console central com brasão da  Porsche
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1 Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)

Momentos sensacionais fazem parte de toda grande 
experiência. E estes às vezes podem ser virtuais. O  Porsche 
Rear Seat Entertainment (PRSE) garante que os passageiros 
do banco de trás não precisem ficar sem esse prazer. Ou seja, 
o entretenimento emocionante está garantido. Já durante a 
viagem. 

Áudio e comunicação.
Grandes emoções – mesmo antes  
da chegada.
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Acessórios originais
Expandir os horizontes. Os acessórios do  Porsche  Tequipment permitem que você faça exatamente isso.  
Com mais espaço. Mais artigos de conservação. Mais segurança. Resumindo, com mais opções para o seu  Porsche.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Bolsa para caixa de teto

Você encontra todos os produtos on-line 
diretamente através do código QR ou no 
site www.porsche.com/tequipment

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.

VOCÊ JÁ SABIA …

... que nossas caixas de teto possuem um sistema de 
tranca nos dois lados? Isso simplifica tanto o carregamento 
como o descarregamento da caixa. Além disso, o sistema 
fornece segurança máxima no transporte, pois a chave só 
pode ser retirada se a caixa do teto estiver completamente 
fechada.

Caixa de teto 320 (320 litros)
2.060 × 840 × 340 mm  
no visual Platina

Caixa de teto 320 (320 litros)
2.060 × 840 × 340 mm  
em Preto (alto brilho)

Caixa de teto 520 (520 litros)
2.180 × 895 × 400 mm  
no visual em Platina

Caixa de teto 520 (520 litros)
2.180 × 895 × 400 mm  
em Preto (alto brilho)

Mais informações para ajudá-lo a escolher a caixa de teto  
certa encontram-se na página 137.

A vida oferece tantas possibilidades. Use-as com as  
caixas de teto e os sistemas de transporte. Com eles você 
facilmente pode adaptar o seu  Porsche aos seus desejos. 
E nós? Asseguramos que todos os sistemas de transporte  
do  Porsche  Tequipment sejam projetados tanto para o 
desempenho como para o seu  Porsche. E para sua vida.

E nós testamos os sistemas de transporte muito 
cuidadosamente. Pois eles são mais complexos do que  
muitos pensam. Segurança dos freios, desenvolvimento  
de ruído e consumo de combustível são apenas alguns  
dos pontos importantes que testamos em Weissach.  
Mas, acima de tudo, nos preocupamos com o manuseio  
fácil. Afinal, as caixas de teto devem satisfazer todos  
os requisitos de transporte de forma segura e rápida. 

Caso após o uso intensivo das caixas apareçam danificações 
leves na superfície: com o polidor de pintura  Porsche, você 
remove sujeiras e arranhões num piscar de olhos.

Transporte.
Também vale para caixas de teto:  
out of the box.
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Suporte traseiro de alumínio trancável, dobrável na cor  
Preto para até 2 bicicletas (peso máximo por bicicleta: 30 kg). 
A montagem rápida é efetuada no engate do reboque. Também 
adequado para bicicletas elétricas (2 × 30 kg).

Barra de suporte para bicicletas de corrida
É possível montar até 2 barras de suporte para bicicletas  
de corrida. Com dispositivo de fixação rápida para o garfo 
dianteiro e suporte ajustável longitudinalmente para roda 
traseira. Também apropriado para bicicletas com quadros em 
carbono. A roda dianteira pode, opcionalmente, ser colocada 
no suporte de roda dianteira sobre o suporte básico ou numa 
bolsa no interior do veículo.

Suporte básico de sistema de transporte no teto
No suporte básico, é possível fixar todos os acessórios de 
transporte para as mais diferentes necessidades. 2 travessões 
transversais trancáveis de alumínio proporcionam uma proteção 
eficaz contra roubo. A carga máx. de teto do veículo é de 75 kg.

Barra de suporte para bicicletas
Para todas as bicicletas convencionais até um diâmetro de 
100 mm. Com proteção de inclinação para o posicionamento 
seguro da bicicleta.

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.

Você tem muitos planos de lazer? Isso é bom. Afinal, o seu 
 Porsche é um mestre em combinar direção esportiva com os 
seus outros esportes favoritos – como andar de bicicleta.  
Não importa onde você queira começar sua próxima aventura: 
seu  Porsche irá levá-lo até lá. 

A largada para os desafios esportivos 
raramente é na porta da sua casa.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Caixa de porta-malas dobrável

 
1 Kit de bagagem  

(todos os componentes do kit de bagagem também  
estão disponíveis separadamente)

2 Bolsa térmica
3 Engate de reboque eletricamente retrátil

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.

Seu  Porsche tem muito espaço para as coisas importantes da 
vida: para sua liberdade pessoal, por exemplo. Fica inteiramente 
a seu critério, é claro, defini-la detalhadamente. Porque quer 
precise do kit de bagagem certo para o seu  Porsche na próxima 
viagem ou queira aproveitar a oportunidade para transportar 
algo mais, como, p. ex. bicicletas: os acessórios de transporte 
da  Porsche  Tequipment oferecem muitas opções. Afinal, o 
mais importante são seus desejos.

Grandes destinos nem sempre podem ser 
alcançados com bagagem pequena.
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1) O ISOFIX/ISOFIT é um sistema de fixação seguro e fácil de operar para assentos infantis 

que cria uma conexão rígida entre a carroceria e o assento infantil.
2) Oferta separada  Porsche Baby Seat Base ISOFIX, G 0+.
3) Também disponível como  Porsche Junior Plus Seat.

Protetor para assentos infantis
Para proteger o banco contra sujeiras e danos, está disponível 
opcionalmente um protetor para assentos infantis.

Antes da montagem, por favor observe o manual de instruções 
dos assentos infantis para o seu veículo. Nele, você encontrará 
todas as informações importantes sobre os assentos infantis 
adequados para o seu modelo e o respectivo posicionamento 
correto no veículo. 

C
Modelo:   Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Grupo: G 2–G 3
Peso: 15 até 36 kg
Idade: aprox. 4 até 12 anos

B
Modelo:  Porsche Junior Seat ISOFIX¹⁾
Grupo: G 1
Peso: 9 até 18 kg
Idade: aprox. 9 meses até 4 anos

A
Modelo:  Porsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Grupo: G 0+
Peso: até 13 kg
Idade: até aprox. 15 meses

Você encontra todos os produtos on-line 
diretamente através do código QR ou no 
site www.porsche.com/tequipment

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.

VOCÊ JÁ SABIA …

... que os primeiros assentos infantis do mundo foram 
comercializados em 1963? Mas a obrigação de usar 
assentos infantis para crianças até doze anos só entrou  
em vigor na Alemanha em 1 de abril de 1993? Em 2001, o 
sistema ISOFIX foi introduzido na Alemanha. Desde então, 
através deste sistema inovador, a montagem de assentos 
infantis e a proteção das crianças se tornou muito mais 
fácil. E a segurança também aumentou.

Andar em um  Porsche não é apenas coisa de gente grande. 
Por esta razão, nós oferecemos assentos infantis da  Porsche 
 Tequipment em design distinto. Eles representam altos padrões 
de segurança e foram especialmente testados e aprovados 
para veículos  Porsche. Desta forma, eles oferecem proteção e 
conforto para crianças de até 12 anos de idade. O material é 
respirável, agradável à pele e fácil de limpar. A fronha pode ser 
removida e lavada. Os assentos infantis estão disponíveis na 
cor Preto-Cinza com um viés vermelho. 

Com o ISOFIX ou o sistema de cinto de 3 pontos, os assentos 
infantis da  Porsche podem ser fixados de maneira fácil e 
segura ao banco. Para uma maior segurança, o assento de 
bebê  Porsche Baby Seat e o  Porsche Junior Seat ISOFIX 
possuem um sistema distinto de cinto de 5 pontos.

Assentos infantis.
Até mesmo o sonho das grandes aventuras  
uma vez começou bem pequeno.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Película protetora de soleira da porta,  
bandeja de porta-malas alta,  
equipagem posterior do gerenciamento do compartimento de carga 

 
1 Bandeja de porta-malas, dianteira
2 Bandeja de porta-malas, traseira
3 Bandeja de porta-malas, plana
4 Bandeja de porta-malas com sistema organizador variável
5 Esteira para bandeja de porta-malas
6 Rede de bagagem

Você encontra todos os produtos on-line 
diretamente através do código QR ou no 
site www.porsche.com/tequipment

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.

Ir para uma viagem de descobertas. Explorar algo novo todos 
os dias. Porque as possibilidades são quase ilimitadas. Sua 
vida não é feita para ficar parado. Isso é bom, pois afinal isso  
o conecta diretamente com o seu  Porsche. E para que você 
sempre possa pensar naquilo que é importante – o prazer de 
dirigir – antes, durante e depois da viagem, nos empenhamos 
para que tudo o que você transporta esteja bem protegido 
com nossos produtos.

Proteção.
Até mesmo os exploradores aventureiros 
precisam às vezes de alguma segurança.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Capa para carro para uso interior 911 GT3, 
capa para carro para uso interior 911 GT3 RS, 
capa para carro para uso interior 911 GT2 RS, 
capa para carro para uso exterior, 
capa para carro para uso interior Endurance Racing Edition, 
proteção para os encostos do banco

 
1 Rede divisória do porta-malas
2 Capa para carro para uso interior
3 Apoio para os pés na parte de trás
4 Tapetes para todos os climas
5 Tapetes com debrum em nobuck
6 Tapetes em carbono com debrum em couro

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Bolsa de conservação Coupé,  
bolsa de conservação Cabriolet

Você encontra todos os produtos on-line 
diretamente através do código QR ou no 
site www.porsche.com/tequipment

 
1 Linha de produtos de cuidados “White Edition” na mala

Veículos especiais merecem atenção especial. Por isso,  
com a linha de cuidados exclusiva “White Edition”, a  Porsche 
desenvolveu um programa que oferece uma ampla seleção 
dos melhores produtos para a proteção e cuidados do interior 
e exterior do seu veículo. 

Os produtos de cuidados da “White Edition” são fornecidos  
em uma mala de rodas de alta qualidade RIMOWA®, na qual 
todos os produtos são perfeitamente armazenados. A mala  
se encaixa em todos os modelos da  Porsche, é robusta e 
ultraleve. O forro de espuma pode ser removido, se necessário, 
e a mala de rodas pode ser usada como uma companheira de 
viagem de alta qualidade. 

Tipicamente  Porsche  Tequipment também é o design 
exclusivo de todos os frascos. Desenvolvido em colaboração 
com os designers do estúdio F. A.  Porsche, o design é 
atemporal e inspirado na forma do brasão  Porsche.

Cuidados.
Você pensou que nos quesitos dos cuidados 
haveria algo que não fosse do mais alto 
desempenho? Se enganou.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Adaptador para aparelhos carregadores de bateria  Porsche,  
minilanterna LED

 
1 Pacote para fumantes
2 Chave de ignição pintada
3 Chave do veículo pintada, carteira da chave em couro,  

carteira da chave em Alcantara®
4 Flanela de limpeza de microfibras
5  Porsche Charge-o-mat Pro
6 Cabo de carregamento USB para smartphone

Você encontra todos os produtos on-line 
diretamente através do código QR ou no 
site www.porsche.com/tequipment

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas no 
localizador de acessórios  Tequipment.

Muitas vezes são as pequenas coisas que fazem a grande 
diferença. É por isso que o desempenho dos acessórios do 
 Porsche  Tequipment não para por aí. Afinal, todo produto é 
pensado em todos os detalhes e possui a mais alta qualidade. 
Se não fosse assim, como ele combinaria tão perfeitamente 
com o seu  Porsche – e com os seus desejos?

Mais acessórios.
O amor pelo carro esporte mostra-se  
nos detalhes.
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Mais opções do  Tequipment sem ilustração
Buchas de acabamento fino para válvula com inscrição “RS”,  
colete de segurança

 
1 Tampa do tanque em visual de alumínio
2 Kit de ferramentas
3 Buchas de acabamento fino para válvula
4 Dispositivo antirroubo para rodas
5 Parafusos de roda, cor Preto, incl. dispositivo antirroubo
6 Capas do cubo da roda

Nem todos os produtos estão disponíveis para cada modelo. 
Todas as opções para o seu veículo podem ser encontradas  
no localizador de acessórios  Tequipment.



Assistência130

Em www.porsche.com/service, você pode encontrar mais 
informações sobre os serviços e ofertas da  Porsche para  
todo o seu veículo.

Zona de transição: para seus pneus.
Nova temporada, novas rodas. E a troca dos pneus certos  
para verão ou inverno? Nossos especialistas no Centro  Porsche 
terão todo o prazer em cuidar disso por você. Além da montagem 
profissional de suas rodas, sob solicitação, eles também cuidam 
com prazer do armazenamento profissional e da conservação 
do seu conjunto completo que você não precisa no momento. 
Além da limpeza cuidadosa, também está incluída a inspeção 
visual completa de pneus e aros. Afinal, suas rodas de alta 
qualidade merecem o melhor tratamento possível – mesmo 
na temporada do descanso bem merecido.

Mesmo um  Porsche precisa de atenção especial no inverno.  
O parceiro ideal para isso: o seu Centro  Porsche. Afinal, quem 
poderia cuidar melhor do seu veículo do que aqueles que 
amam o que fazem. Aqueles que tratam cada  Porsche como 
se fosse o seu: com paixão e carinho. Nossos especialistas 
têm experiência tanto com carros clássicos de qualquer  
idade quanto com os modelos atuais. Eles conhecem muito 
bem cada modelo e sabem como repará-lo e conservá-lo 
adequadamente. Além da mais recente tecnologia de 
diagnóstico e ferramentas especiais, somente peças originais 
da  Porsche são utilizadas. E, é claro, eles também cuidam  
da instalação e montagem profissional de todos os produtos 
 Tequipment com o desempenho típico da  Porsche.

Assistência.
Voltado para o desempenho:  
em todas as estações do ano.
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Classe de eficiência de combustível, classificação de aderência em pistas molhadas,  
ruído de rolagem para o  Cayenne:
Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência  

do combustível/ 
Resistência de 
rolagem

Classe de aderência 
em pistas molhadas

Ruído externo  
de rolagem*
Classe

Ruído externo  
de rolagem
(dB)

Pneus de inverno 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

* Ruído baixo de rolagem, Ruído médio de rolagem, Ruído alto de rolagem.

Classe de eficiência de combustível, classificação de aderência em pistas molhadas,  
ruído de rolagem para o  Macan:
Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência  

do combustível/ 
Resistência de 
rolagem

Classe de aderência 
em pistas molhadas

Ruído externo  
de rolagem*
Classe

Ruído externo  
de rolagem
(dB)

Pneus de verão 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
A
A

71
71
71
71
72
74

Pneus de inverno 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
E

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
74–72
74–73

* Ruído baixo de rolagem, Ruído médio de rolagem, Ruído alto de rolagem.

Classe de eficiência de combustível, classificação de aderência em pistas molhadas,  
ruído de rolagem para o  Panamera:
Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência  

do combustível/ 
Resistência de 
rolagem

Classe de aderência 
em pistas molhadas

Ruído externo  
de rolagem*
Classe

Ruído externo  
de rolagem
(dB)

Pneus de verão 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

Pneus de inverno 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

* Ruído baixo de rolagem, Ruído médio de rolagem, Ruído alto de rolagem.

Classe de eficiência de combustível, classificação de aderência em pistas molhadas,  
ruído de rolagem para o 718:
Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência  

do combustível/ 
Resistência de 
rolagem

Classe de aderência 
em pistas molhadas

Ruído externo  
de rolagem*
Classe

Ruído externo  
de rolagem
(dB)

Pneus de verão 235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Pneus de inverno 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

* Ruído baixo de rolagem, Ruído médio de rolagem, Ruído alto de rolagem.

Classe de eficiência de combustível, classificação de aderência em pistas molhadas,  
ruído de rolagem para o 911:
Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência  

do combustível/ 
Resistência de 
rolagem

Classe de aderência 
em pistas molhadas

Ruído externo  
de rolagem*
Classe

Ruído externo  
de rolagem
(dB)

Pneus de verão 245/35 ZR 20
305/30 ZR 20

E
E

A
A

71
74

Pneus de inverno 235/40 R 19
295/35 R 19
245/35 R 20
295/30 R 20

F–E
F–C
E
C

C
C
E–C
E–C

72
75–73
72–70
74–73

* Ruído baixo de rolagem, Ruído médio de rolagem, Ruído alto de rolagem.

Informações gerais sobre os pneus
Os pneus instalados pela  Porsche são exclusivamente  
pneus que atendem à especificação da  Porsche. Estes pneus  
são identificados pelo índice de especificação (N0, N1, etc.)  
na parede lateral do pneu. Somente esses pneus são 
recomendados pela  Porsche. O pedido seletivo de um pneu 
específico não pode ser garantido por razões logísticas e de 
produção. A marca do pneu pode diferir das imagens. Se a 
combinação roda-pneu não estiver incluída nos documentos 
do veículo, solicite um certificado de fabricante do seu 
parceiro  Porsche.
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A Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG apoia o uso de papel produzido 
sob gestão florestal sustentável. O papel deste catálogo foi 
certificado conforme regras rígidas do PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification – Programa para o 
Reconhecimento dos Esquemas de Certificação Florestal).

Ficha técnica das caixas de teto:

Caixa de teto 320,  
visual em Platina

Caixa de teto 320,  
em Preto (alto brilho)

Caixa de teto 520,  
visual em Platina

Caixa de teto 520,  
em Preto (alto brilho)

Volume 320 litros 320 litros 520 litros 520 litros

Dimensões (comprimento × largura × altura) 2.060 × 840 × 340 mm 2.060 × 840 × 340 mm 2.180 × 895 × 400 mm 2.180 × 895 × 400 mm

Capacidade de carga máx. permitida Até 75 kg Até 75 kg Até 75 kg Até 75 kg

Descrição Caixa de plástico trancável.  
Pode ser aberta em ambos os lados

Caixa de plástico trancável.  
Pode ser aberta em ambos os lados

Caixa de plástico trancável com suporte  
de esqui integrado. Pode ser aberta em 
ambos os lados

Caixa de plástico trancável com suporte  
de esqui integrado. Pode ser aberta em 
ambos os lados

Ficha técnica do Consumo/Emissão²⁾/Classes de eficiência³⁾:

Consumo combinado  
(em l/100 km)¹⁾

Emissão de CO₂ combinado  
(em g/km)²⁾

Consumo de corrente combinado  
(em kWh/100 km)

Classe de eficiência  
na Alemanha³⁾

Equivalente à gasolina  
na Suíça (em l/100 km)³⁾

Classe de eficiência  
na Suíça³⁾

911 13,3–7,4 302–169 – F–E – G

718 9,0–6,9 205–158 – F–E – G

Panamera 9,5–7,5 217–171 – D–C – G

Modelos  Panamera E-Hybrid 3,0–2,5 69–56 17,6–15,9 A+ 4,9–4,2 E–D

Macan 9,7–7,2 224–167 – D–C – G

Cayenne 11,9–9,0 272–205 – F–D – G

Cayenne E-Hybrid 3,4–3,2 78–72 20,9–20,6 A+ 5,7–5,5 G

 
1) Os dados apresentados foram calculados com o método de medição prescrito (Regulamento [CE] 715/2007 e ECE R 101.1, na versão atualmente em vigor). A informação não se refere a um veículo específico e não faz parte da oferta, mas é meramente para fins de comparação entre  

os diferentes tipos de veículos. O cálculo das taxas de consumo foi realizado com base no equipamento de série. Equipamentos especiais podem influenciar o consumo e os desempenhos do veículo. O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas da 
utilização eficiente do combustível pelo veículo, mas também são influenciados pelo estilo de direção e por outros fatores não técnicos. Os modelos atuais da  Porsche com motor de ciclo Otto são projetados para combustível com uma parcela de até 10 % de etanol. Informações mais 
recentes sobre os diversos veículos podem ser obtidas na sua concessionária  Porsche.

2) O valor médio das emissões de CO₂ de todos os veículos novos vendidos na Suíça é de 133 g/km.
3) Válido apenas nos países citados.

Comportamento de frenagem dos pneus para todas as séries de modelo:

Freios com ABS em pista molhada  
(80–0 km/h) a +3 °C

100 105 110 115 120

Freios com ABS na neve  
(40–0 km/h)

100 105 110 115 120

Exibição de exemplo: distância de frenagem em % (medida no uso de pneus com a especificação  Porsche).  
Distância de frenagem otimizada através do uso de pneus de inverno  Porsche. Os valores absolutos podem variar.

Com pneus de inverno, distância de frenagem aprox. 19 % mais curta

Com pneus de verão

Com pneus de inverno, distância de frenagem aprox. 12 % mais curta

Com pneus de verão

Nota sobre a utilização de pneus de inverno
Para um pneu de verão, o inverno já começa aprox. abaixo dos 
+7 °C. Nesta faixa de temperatura, suas composições começam 
a endurecer – as distâncias de frenagem aumentam. Por isso, 
recomendamos o uso de pneus de inverno em caso de 
temperaturas de inverno. Para que o seu veículo continue a se 
locomover com a segurança de direção típica da  Porsche, 
mesmo durante a estação fria do ano. Você reconhece os 
pneus de inverno liberados pela  Porsche através da marcação  
N na parede lateral do pneu.

Mais vantagens: o ruído dos pneus é otimizado. A resistência 
de rolagem é reduzida, o que é vantajoso para o consumo.
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