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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

A ideia do automóvel desportivo –

levada ainda  
mais longe
Acessórios e opções de montagem posterior da  Porsche  Tequipment

Desenvolvemos produtos que são mais do que acessórios – para  

veículos que são mais do que automóveis desportivos. E clientes que  

querem mais do que o equipamento de série.  Porsche  Tequipment  

é a ideia do automóvel desportivo – levada ainda mais longe de forma  

coerente. Criado para a vida dos nossos clientes. Desenvolvido e  

testado em Weissach. Pelos mesmos engenheiros que criaram os  

nossos veículos. O resultado são acessórios e opções de montagem  

posterior que combinam ideias engenhosas com soluções inteligentes.  

Aliar design de primeira categoria, versatilidade máxima no dia-a-dia  

e qualidade  Porsche. E com garantia assegurada. Para ainda mais  

fascínio pelo automóvel desportivo.



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

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

V E R S A T I L I D A D E  N O 
D I A - A - D I A

M O N T A G E M  P O S T E R I O R 
P E R S O N A L I Z A D A

D E S E N H A D O  E  T E S T A D O 
E M  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

Para os valores do consumo de combustível, 
emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, 
consulte a página 133.
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11 Porsche  Tequipment | Arte de engenharia

3. Verificação da potência para sistemas de transporte.
As caixas de tejadilho e os sistemas de transporte são igual-
mente concebidos para a potência, tal como um  Porsche, pois 
os sistemas de transporte são muito mais complexos do que 
se pensa. Segurança de travagem, emissão de ruídos e con-
sumo de combustível são apenas alguns dos pontos impor-
tantes que testamos em Weissach no banco de ensaios. Além 
disso, preocupamo-nos com o manuseamento simples. É por 
este motivo que as nossas caixas de tejadilho dispõem de 
ambos os lados de um sistema de fecho. Tal sistema facilita 
tanto o carregamento como o descarregamento da caixa.

2. Teste extremo para jantes e pneus.
Os pneus de elevado desempenho da  Porsche diferenciam-se 
de outros no que concerne a geometria do pneu, mistura de 
borracha e processo de testes complexos, entre outros fato-
res. Os testes incluem também a condução no circuito de 
Nürburgring. Os valores aí obtidos servem como parâmetro de 
entrada para os testes subsequentes às nossas jantes. Por 
exemplo, o teste de resistência no designado banco de 
ensaios biaxial das jantes (ZWARP) – onde a sobrecarga de 
longa duração é simulada através de tipos de condução extre-
mos.

1. Aerodinâmica no banco de ensaios.
Os produtos como os Pacotes SportDesign e Aerokit são 
sujeitos a testes complexos no túnel aerodinâmico. O túnel 
aerodinâmico de alta tecnologia estabelece novos padrões. O 
ventilador, com os seus 8 metros de diâmetro e as suas pás 
de carbono extremamente leves, consegue atingir velocidades 
de vento até 300 km/h. Além disso, o piso por baixo do veí-
culo movimenta-se com a velocidade de vento durante a 
medição aerodinâmica. Resistência do vento que compensa: 
através de um design perfeito e de um coeficiente de resis-
tência aerodinâmica incrível.

Em Weissach – um dos mais modernos centros de desenvolvimento do mundo – os nossos produtos são desenvolvidos e testados especifica-

mente em relação ao veículo. Pelos mesmos engenheiros da  Porsche que também criaram os veículos. Perfeitamente adaptados ao seu  Porsche e 

à sua vida. É por essa razão que não deixamos nada ao acaso no desenvolvimento e nos testes. Todos os produtos são testados sob as condições 

mais difíceis. Desde a construção à homologação. Desde a segurança à performance. Desde a funcionalidade à resistência.

M A I S  A R T E  N A  E N G E N H A R I A  D A   P O R S C H E   T E Q U I P M E N T.
Os limites do concretizável?  
Estamos constantemente a redefini-los.

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.



13 Porsche  Tequipment | Localizador de acessórios  Porsche  Tequipment12 Localizador de acessórios  Porsche  Tequipment |  Porsche  Tequipment

Visualização dos produtosSeleção de categoriasSeleção de modelosLocalizador de acessórios  Tequipment

Por isso, não espere muito tempo. Veja  

já online os detalhes dos seus novos  

acessórios  Tequipment. Visite-nos online  

em www.porsche.com/finder ou digitalize o 

código QR. E obtenha informações de forma 

rápida e cómoda sobre todos os produtos e 

preços relativos ao seu modelo.

Seja qual for o plano, o seu  Porsche adapta-se 

perfeitamente à sua vida. E, com qualquer  

produto da  Porsche  Tequipment, poderá conti-

nuar a otimizá-lo. Encontrará inspiração no 

localizador de acessórios  Tequipment. A qual-

quer hora e em qualquer lugar.

M A I S  A C E S S Ó R I O S   T E Q U I P M E N T  O N L I N E .
Mais possibilidades.  
Também as pode descobrir digitalmente. 



 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
diretamente através do código QR ou também online  
em www.porsche.com/wheels. 

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

 Tequipment
Jogos completos de jantes

Mais variedade, mais design, mais performance e a maior versatilidade  

no dia a dia. Os jogos completos de jantes  Tequipment da  Porsche são  

concebidos para fornecer uma elevada agilidade, dinâmica, bem como  

segurança. Deste modo, chega ao seu destino em segurança.
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17 Porsche  Tequipment | Jantes16 Jantes |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em  
www.porsche.com/wheels-718 a  
gama completa de acessórios.

Para mais informações gerais sobre pneus, 
consulte a página 130 e seguintes.

 
Jogos completos de jantes de verão 
6 Jante 911 Turbo de 20˝
7 Jante Carrera Classic de 20˝
8 Jante 718 Sport de 20˝  

pintada em ouro (acetinado)

 
Jogos completos de jantes de inverno 
9 Jante  Boxster S de 19˝
10 Jante  Boxster de 18˝

 
Jogos completos de jantes de verão 
1 Jante Carrera Sport de 20˝
2 Jante Carrera Sport de 20˝  

pintada em preto (acetinado)
3 Jante Carrera S de 20˝
4 Jante Carrera S de 20˝  

pintada em platinum (acetinado)
5 Jante Carrera S de 20˝  

pintada em preto (brilhante)

A pura performance começa por baixo:  
nas jantes. Afinal, são estas que transmitem  
a força do seu automóvel desportivo à  
estrada. E são, assim, a garantia da potência,  
do prazer de condução e, naturalmente, de  
um aspeto inconfundível.

7 1 8 .
Quem deseja navegar pela vida, 
necessita de aderência à 
estrada.

Ja
nt

es
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19 Porsche  Tequipment | Jantes18 Jantes |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em  
www.porsche.com/ wheels-911 a  
gama completa de acessórios.

Para mais informações gerais sobre pneus, 
consulte a página 130 e seguintes.

 
Jogos completos de jantes de inverno 
13 Jante 911 Turbo de 20˝/21˝
14 Jante 911 Turbo S de 20˝/21˝
15 Jante 911 Turbo S de 20˝/21˝  

pintada em platinum (acetinado)
16 Jante Carrera S de 20˝/21˝
17 Jante Carrera S de 20˝/21˝  

pintada em Preto (acetinado)
18 Jante Carrera de 19˝/20˝

 
Jogos completos de jantes de verão 
1 Jante 911 Turbo  Exclusive Design de 20˝/21˝  
2 Jante 911 Turbo  Exclusive Design de 20˝/21˝  

pintada em preto (brilhante)
3 Jante 911 Turbo S  Exclusive Design de 20˝/21˝
4 Jante 911 Turbo S  Exclusive Design de 20˝/21˝  

pintada em preto (brilhante) 
5 Jante Carrera S de 20˝/21˝
6 Jante Carrera S de 20˝/21˝  

pintada em Preto (acetinado)
7 Jante Carrera S de 20˝/21˝  

pintada em Ouro (acetinado)
8 Jante RS Spyder Design de 20˝/21˝
9 Jante Carrera Classic de 20˝/21˝
10 Jante Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝
11 Jante Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝  

pintada em preto (brilhante)
12 Jante Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝  

pintada em ouro (acetinado)

As histórias fascinantes da vida raramente  
surgem de um plano de itinerário. Para que,  
ainda assim, chegue descontraidamente  
ao seu destino, nunca deveria prescindir de  
uma coisa: as jantes adequadas da  Porsche  
 Tequipment. Estas convencem do ponto  
de vista estético, dinâmico e da segurança.  
E acompanham-no sem concessões em  
qualquer caminho. 

9 1 1 .
Totalmente criadas para  
deixarem a sua própria marca. 

Ja
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21 Porsche  Tequipment | Jantes20 Jantes |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em  
www.porsche.com/wheels-taycan a  
gama completa de acessórios.

Para mais informações gerais sobre pneus, 
consulte a página 130 e seguintes.

 
Jogos completos de jantes de inverno 
10 Jante Taycan  Exclusive Design de 20˝
11 Jante Taycan  Tequipment Design de 20˝  

pintada em Preto (brilhante)
12 Jante Sport Aero de 20˝
13 Jante Taycan Turbo Aero de 20˝
14 Jante Taycan S Aero de 19˝

 
Jogos completos de jantes de verão 
1 Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝
2 Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝  

com Aeroblades em carbono
3 Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝  

pintada em Preto (brilhante)
4 Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝  

pintada em Platinum (acetinado)
5 Jante Mission E Design de 21˝
6 Jante Taycan  Exclusive Design de 20˝
7 Jante Taycan  Tequipment Design de 20˝  

pintada em Preto (brilhante)
8 Jante Sport Aero de 20˝
9 Jante Taycan Turbo Aero de 20˝

A performance não termina nas jantes. Pelo 
contrário, começa por elas. Pois na transmis-
são de energia trata-se principalmente da 
transmissão de impulsos. De forma rápida, 
direta e sem concessões. Simplesmente de 
desenvolvimento de potência – até cada cen-
tésimo. Em qualquer traçado.

T AY C A N .
Os alicerces de qualquer  
grande desempenho são  
colocados de base.

Ja
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23 Porsche  Tequipment | Jantes22 Jantes |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em  
www.porsche.com/wheels-panamera a  
gama completa de acessórios.

Para mais informações gerais sobre pneus, 
consulte a página 130 e seguintes.

 
Jogos completos de jantes de inverno 
9 Jante  Panamera SportDesign de 21˝
10 Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝
11 Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝  

pintada em preto (brilhante)
12 Jante  Panamera Turbo de 20˝
13 Jante  Panamera de 19˝

 
Jogos completos de jantes de verão 
1 Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝
2 Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝ 

pintada em platinum (acetinado)
3 Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝ 

pintada em ouro (acetinado)
4 Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝  

pintada em preto (brilhante)
5 Jante  Panamera SportDesign de 21˝
6 Jante 911 Turbo Design II de 21˝
7 Jante  Panamera Turbo de 20˝ 
8 Jante  Panamera Design de 20˝

Quando se trata de performance, por vezes  
a polegada é a medida de todas as coisas.  
Pois um desportista não necessita apenas de 
força, também tem de ser capaz de a trans-
mitir para a estrada. As jantes da  Porsche 
 Tequipment criam para tal as condições per-
feitas. Porque unem a tecnologia sofisticada 
com caraterísticas de condução excelentes 
ao visual único.

P A N A M E R A .
Orientadas polegada a  
polegada para a performance.  
Tal como a sua vida.

Ja
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25 Porsche  Tequipment | Jantes24 Jantes |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em  
www.porsche.com/wheels-macan a  
gama completa de acessórios.

Para mais informações gerais sobre pneus, 
consulte a página 130 e seguintes.

 
Jogos completos de jantes de inverno 
10 Jante  Macan Turbo de 20˝  

pintada em Platinum (acetinado)
11 Jante RS Spyder Design de 20˝  

pintada em Preto (acetinado)
12 Jante RS Spyder Design de 20˝
13 Jante Sport Classic de 19˝
14 Jante Sport Classic de 19˝  

pintada em platinum (acetinado)
15 Jante  Macan Sport de 19˝
16 Jante  Macan S de 18˝
17 Jante  Macan de 18˝

 
Jogos completos de jantes de verão 
1 Jante Sport Classic de 21˝
2 Jante Sport Classic de 21˝  

pintada em Platinum (acetinado)
3 Jante Sport Classic de 21˝  

pintada em Preto (brilhante)
4 Jante 911 Turbo Design de 21˝
5 Jante RS Spyder Design de 21˝
6 Jante  Macan Turbo de 20˝  

pintada em Platinum (acetinado)
7 Jante  Macan Turbo de 20˝  

pintada em Preto (brilhante)
8 Jante Sport Classic de 19˝
9 Jante Sport Classic de 19˝  

pintada em platinum (acetinado)

As jantes da  Porsche  Tequipment são  
convincentes em todos os aspetos: estético,  
dinâmico e em termos de segurança. Pois  
quer se trate de asfalto ou de todo-o-terreno:  
as jantes nivelam-lhe o caminho em qualquer  
terreno. Afinal, os destinos emocionantes  
não estão sempre à porta de casa.

M A C A N .
Pioneiras dos melhores  
desempenhos desportivos.
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27 Porsche  Tequipment | Jantes26 Jantes |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em  
www.porsche.com/wheels-cayenne a  
gama completa de acessórios.

Para mais informações gerais sobre pneus, 
consulte a página 130 e seguintes.

 
Jogos completos de jantes de inverno 
16 Jante RS Spyder Design de 21˝
17 Jante RS Spyder Design de 21˝  

pintada em preto (acetinado)
18 Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝
19 Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝  

pintada em Preto (brilhante)
20 Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝
21 Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝  

pintada em Platinum (acetinado)
22 Jante  Cayenne Sport de 20˝
23 Jante  Cayenne Design de 20˝
24 Jante  Cayenne S de 19˝

 
Jogos completos de jantes de verão 
1 Jante RS Spyder Design de 22˝ 
2 Jante  Cayenne Sport Classic de 22˝
3 Jante  Cayenne Sport Classic de 22˝  

pintada em platinum (acetinado)
4 Jante  Cayenne Sport Classic de 22˝  

pintada em preto (brilhante)
5 Jante 911 Turbo Design de 22˝
6 Jante RS Spyder Design de 21˝
7 Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝
8 Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝  

pintada em Platinum (acetinado)
9 Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝  

pintada em Preto (brilhante)
10 Jante  Cayenne Turbo Design de 21˝  

pintada em Platinum (acetinado)
11 Jante  Cayenne Turbo de 21˝
12 Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝
13 Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝  

pintada em Platinum (acetinado)
14 Jante  Cayenne Sport de 20˝
15 Jante  Cayenne Design de 20˝

Design marcante e potência elevada. O que  
é válido para o veículo, também é válido para 
as jantes da gama  Porsche  Tequipment. Para 
um elevado nível de individualidade, agilidade 
e segurança – e assim principalmente: para 
um maior prazer de condução. O caráter  
desportivo é demonstrado até ao mais ínfimo 
pormenor nos verdadeiros elementos de alto 
desempenho.

C AY E N N E .
Totalmente direcionadas  
para a aventura seguinte.

Ja
nt

es



 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
para os modelos 718 diretamente através do código QR  
ou também online em www.porsche.com/teq-718. 

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Mais 718
Criado para um desejo de liberdade sem concessões.  

Para quem sente a paixão desportiva. E para si. Continue  

a escrever a história. E configure o seu 718 de forma tão  

desportiva como a sua vida agitada.

71
8
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30 Exterior e performance |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-718  
a gama completa de acessórios.

 
1 Pacote SportDesign
2 Pacote SportDesign pintado em Preto (brilhante)

A sua vida. A sua aventura. As suas histórias. Para si não  
contam os percursos dos outros. É você quem define os  
seus próprios destinos. Não admira que também só siga uma  
única autoridade no que diz respeito à configuração do seu  
718: o seu gosto pessoal.

Com os Pacotes SportDesign, garanta um visual ainda  
mais dinâmico. A dianteira e a traseira com design exclusivo  
e opção de pintura na cor da carroçaria ou parcialmente  
em Preto (brilhante) acentuam de forma impressionante o  
lado desportivo do seu 718.

P A C O T E  S P O R T D E S I G N .
Quem percorre os seus próprios caminhos, abre também  
novos horizontes no design, fora dos trilhos batidos.

71
8
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33  Porsche  Tequipment | Exterior e performance

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

32 Exterior e performance |  Porsche  Tequipment

Outras opções  Tequipment sem imagem
Designação do modelo nas portas em prata ou vermelho,  
logótipo lateral do modelo em preto, prata ou vermelho,  
sistema de escape desportivo com saídas de escape desportivas  
em prata ou preto

1  Jogo completo de jantes de verão Carrera Sport de 20˝

2  Designação do modelo nas portas em Preto

3  Entradas de ar nas secções laterais traseiras pintadas

4  Arcos de segurança pintados em Preto (brilhante)

5  Saídas de escape desportivas em Prata

6  Opcional: saídas de escape desportivas em Preto

71
8
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35 Porsche  Tequipment | Exterior e performance

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

34 Exterior e performance |   Porsche  Tequipment

Outras opções  Tequipment sem imagem
Designação do modelo pintada,  
designação do modelo nas portas em prata ou preto,  
logótipo lateral do modelo em preto, prata ou vermelho,  
logótipo “718” pintado em preto (brilhante)

1   Faróis bi-xénon escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2   Jogo completo de jantes de verão Carrera S  
de 20˝ pintadas em Preto (brilhante)

3  Designação do modelo nas portas em Vermelho

4  Óticas traseiras escurecidas

5  Designação do modelo pintada em Preto (brilhante)

6   Opcional: logótipo “718” pintado 

71
8



321

C

B

A

37 Porsche  Tequipment | Interior36 Interior |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-718  
a gama completa de acessórios.

 
1) Transmissão  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades.
2) Recomendado para veículos com interior Preto.
3) A madeira é um produto natural. Por conseguinte, poderão ocorrer variações na cor e nos veios.

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

 
1 Carbono²⁾
2 Alumínio escovado²⁾
3 Mogno²⁾, ³⁾

Liberdade criativa. Também lhe oferecemos no habitáculo.  
Com Pacotes de interior de materiais nobres e diversas 
opções de equipamento, o espaço para o seu gosto pessoal  
foi calculado com generosidade.

I N T E R I O R .
Também se pode desfrutar de uma  
grande liberdade em espaços fechados.

A   Pacote de interior em carbono
  Outras opções  Tequipment sem imagem:  

Pacote de interior em mogno, pacote de interior  
em alumínio escovado

B   Volante desportivo multifunções em carbono,  
aquecido

  Outras opções  Tequipment sem imagem:  
Volante desportivo GT multifunções em pele,  
aquecido, volante desportivo GT multifunções  
em Alcantara®, aquecido, volante desportivo  
multifunções em mogno, aquecido

C   Painel da consola central em Carbono
  Outras opções  Tequipment sem imagem:  

Painel da consola central em mogno, painel  
da consola central em alumínio escovado

  Outras opções  Tequipment sem imagem:  
alavanca seletora da transmissão PDK¹⁾ em alumínio, 
alavanca seletora da transmissão PDK em Alcantara®, 
alavanca das velocidades em Alcantara®

71
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39  Porsche  Tequipment | Interior

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ 
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

38 Interior |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-718  
a gama completa de acessórios.

 
1 Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara® 

com logótipo “PORSCHE”
2 Tampa do compartimento de arrumação com escudo  Porsche
3 Pedais e apoio para o pé em alumínio
4 Proteções das soleiras das portas em aço inoxidável, iluminadas
5 Proteções das soleiras das portas em carbono, iluminadas
6 Proteções das soleiras das portas em carbono

Outras opções  Tequipment sem imagem
Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara® com escudo  Porsche,  
proteções das soleiras das portas em aço inoxidável

71
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
para os modelos 911 diretamente através do código QR  
ou também online em www.porsche.com/teq-911. 

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Mais 911
Não se trata apenas de acessórios para o seu 911, mas da  

expressão do seu estilo de vida pessoal – e da sua alegria  

de viver. Reforce esse sentimento com os produtos da  

 Porsche  Tequipment. Ao seu gosto pessoal.

91
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43  Porsche  Tequipment | Exterior e performance42 Exterior e performance |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-911  
a gama completa de acessórios.

 
1 Saia dianteira SportDesign
2 Pacote SportDesign
3 Revestimento interior das soleiras das portas SportDesign
4 Tampa do compartimento do motor pintada em Cinzento Titânio

Outras opções  Tequipment sem imagem
Aerokit,  
Pacote de extensão Aerokit
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Conheça também online em www.porsche.com/teq-911  
a gama completa de acessórios.

 
1 Pacote SportDesign 911 Turbo
2 Entradas de ar nas secções laterais traseiras pintadas
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

46 Exterior e performance |   Porsche  Tequipment

Outras opções  Tequipment sem imagem
Designação do modelo nas portas em preto, vermelho ou ouro,  
logótipo “PORSCHE” na traseira pintado em preto (brilhante),  
logótipo “911” pintado,  
retrovisores exteriores pintados, 
revestimento interior das soleiras das portas SportDesign,  
tampa do depósito do líquido de refrigeração e do óleo em cor de alumínio,  
película protetora de projeção de pedras em preto mate,  
sistema de escape desportivo (saídas de escape desportivas em prata ou preto), 
sistema de escape desportivo com saídas de escape desportivas em prata, 
saídas de escape desportivas em prata ou preto

1   Faróis em LED com moldura interior em Preto  
e  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Moldura superior do retrovisor exterior em carbono

3  Designação do modelo nas portas em Prata

4   Jogo completo de jantes de verão Carrera  Exclusive Design  
de 20˝/21˝

5  Óticas traseiras  Exclusive Design

6  Designação do modelo pintada em Preto (brilhante)

7  Opcional: logótipo “911” pintado em Preto (brilhante)

8  Opcional: designação do modelo pintada
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49  Porsche  Tequipment | Interior

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

48 Interior |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-911  
a gama completa de acessórios.

 
1 Cinzeiro de encaixe
2 Proteções das soleiras das portas em alumínio escovado em prata escuro,  

iluminadas
3 Pedais e apoio para o pé em alumínio
4 Proteções das soleiras das portas em carbono, iluminadas

O seu 911. As suas decisões. Mesmo no que diz respeito à 
configuração do habitáculo. Com diversas opções de equipa-
mento, é você quem decide de que material serão feitos os 
seus sonhos de um automóvel desportivo, conferindo ao seu 
911 o seu toque pessoal.

I N T E R I O R .
É bom poder  
continuar a sonhar.

91
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
para os modelos Taycan diretamente através do código QR  
ou também online em www.porsche.com/teq-taycan. 

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Mais Taycan
100 % elétrico. Um  Porsche a 100 %. E com os produtos da  

 Porsche  Tequipment a 100 % de acordo com os seus desejos.  

Para um futuro emocionante. Por uma vida eletrizante. 

Ta
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52 Exterior e performance |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-taycan  
a gama completa de acessórios.

Às vezes basta um olhar. E fica tudo dito. Os sistemas  
de iluminação opcionais da  Porsche  Tequipment não só lhe 
garantem mais visão, mas também um efeito visual que 
chama a atenção.

Com os faróis em LED Matrix marcantes em azul glaciar  
com  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) pode 
conferir ao seu Taycan um design ainda mais exclusivo.

Boa visibilidade e boa aparência são, às vezes, a mesma coisa.

L U Z  E  I L U M I N A Ç Ã O .
As curvas fazem-no brilhar.  
E vice-versa.
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55  Porsche  Tequipment | Exterior e performance

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

54 Exterior e performance |   Porsche  Tequipment

1   Faróis em LED Matrix em Azul Glaciar com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   Jogo completo de jantes de verão Taycan  Tequipment  
Design de 20˝ pintadas em Preto (brilhante)

3  Moldura superior do retrovisor exterior em carbono

4  Opcional: retrovisores exteriores pintados

5  Designação do modelo nas portas em Preto

6  Designação do modelo pintada em Preto (brilhante)

7  Opcional: designação do modelo pintada em preto (mate)

8  Opcional: designação do modelo pintada 
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57 Porsche  Tequipment | Exterior e performance

Conheça também online em www.porsche.com/teq-taycan  
a gama completa de acessórios.

 
1 Pacote SportDesign
2 Saia dianteira SportDesign
3 Revestimento interior das soleiras das portas SportDesign
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Pacote SportDesign em carbono

Conheça também online em www.porsche.com/teq-taycan  
a gama completa de acessórios.
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Conheça também online em www.porsche.com/teq-taycan  
a gama completa de acessórios.

 
1 Escudo  Porsche na tampa do compartimento de arrumação
2 Volante desportivo GT multifunções em pele com 

painel de comandos do volante em carbono mate e aquecimento
3 Cinzeiro de encaixe
4 Proteções das soleiras das portas em alumínio escovado em Preto,  

iluminadas
5 Proteções das soleiras das portas em carbono mate, iluminadas

Outras opções  Tequipment sem imagem
 Porsche Electric Sport Sound,  
volante desportivo GT multifunções em Race-Tex com  
painel de comando do volante em carbono mate com aquecimento

O Taycan oferece-lhe, também no habitáculo, muito espaço  
para as coisas importantes da vida. O seu espaço pessoal,  
por exemplo. Através das diversas opções de equipamento, 
pode conferir ao seu Taycan o seu toque pessoal, também  
no interior. Um toque extremamente desportivo, obviamente.

I N T E R I O R .
Alargar os horizontes?  
Também é possível no interior.
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.



 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
para os modelos  Panamera diretamente através do código QR  
ou também online em www.porsche.com/teq-panamera. 

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Mais  Panamera
Criado para um automóvel desportivo que concilia aparentes  

contradições: performance e conforto, dinâmica e eficiência,  

trabalho e família. Com os produtos da  Porsche  Tequipment,  

adapte o  Panamera aos seus desejos.
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

64 Exterior e performance |   Porsche  Tequipment

Outras opções  Tequipment sem imagem
Saídas de escape desportivas em prata ou preto, 
designação do modelo pintada em preto (brilhante),  
designação do modelo nas portas em preto, prata,  
vermelho ou ouro, 
molduras das saídas de ar em carbono

1   Faróis em LED Matrix escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Retrovisores exteriores pintados

3   Jogo completo de jantes de verão  Panamera SportDesign de 21˝

4   Designação do modelo pintada

5   Sistema de escape desportivo com saídas  
de escape desportivas em prata

6   Opcional: sistema de escape desportivo com saídas  
de escape desportivas em preto

7   Revestimento interior das soleiras das portas SportDesign
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Conheça também online em www.porsche.com/teq-panamera  
a gama completa de acessórios.

 
1 Pacote SportDesign em carbono
2 Pacote SportDesign

Outras opções  Tequipment sem imagem
Pacote SportDesign pintado em Preto (brilhante)
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68 Interior |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-panamera 
a gama completa de acessórios.

 
1 Alavanca seletora  Exclusive Design
2 Pacote de interior em carbono
3 Pedalerie Aluminium
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
para os modelos  Macan diretamente através do código QR  
ou também online em www.porsche.com/teq-macan.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Mais  Macan
Perfeito para uma vida intensa. Próximo da estrada. Com  

muito espaço para o lazer e os tempos livres. Através da  

personalização da  Porsche  Tequipment, não amplia apenas  

o espaço de manobra do seu  Macan, mas também lhe  

confere o seu toque muito pessoal.

M
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Conheça também online em www.porsche.com/teq-macan  
a gama completa de acessórios.

 Macan garante um aspeto inconfundível e um visual ainda 
mais poderoso. Inclui um exclusivo para-choques dianteiro 
SportDesign e um difusor traseiro SportDesign, ambos pinta-
dos na cor da carroçaria, bem como uma aresta do spoiler  
do tejadilho e parte central da traseira – igualmente pintadas 
na cor da carroçaria.

Mais elevado, mais rápido, mais amplo? Porque não mais per-
sonalizado, para variar? Afinal, também no que diz respeito  
ao visual é possível continuar a desenvolver o conceito de  
performance de forma coerente.

Ser e parecer poderoso. Por vezes trata-se da mesma coisa.  
O Pacote SportDesign especialmente desenvolvido para o 

P A C O T E  S P O R T D E S I G N .
É tudo uma questão de personalidade.  
Mesmo em termos de visual. 

M
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

74 Exterior e performance |   Porsche  Tequipment

Outras opções  Tequipment sem imagem
Retrovisores exteriores SportDesign pintados em preto (brilhante),  
saídas de escape desportivas em preto ou prata,  
designação do modelo pintada, 
designação do modelo pintada em preto, (brilhante), 
designação do modelo pintada em preto (mate),  
luzes traseiras em LED com grupo de óticas traseiras escurecidas  
e logótipo “PORSCHE” em prata,  
estribos laterais, 
designação do modelo nos sideblades em preto, vermelho, prata ou ouro

1   Faróis em LED escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Retrovisores exteriores SportDesign

3  Sideblades pintados em Preto (brilhante)

4  Revestimento interior das soleiras das portas SportDesign

5   Jogo completo de jantes de verão  Macan Turbo  
de 20˝ pintadas em Preto (brilhante)

6   Sistema de escape desportivo com saídas  
de escape desportivas em Prata

7   Opcional: sistema de escape desportivo com  
saídas de escape desportivas em Preto

8   Luzes traseiras em LED com grupo de óticas traseiras  
escurecidas e logótipo “PORSCHE” em Preto (mate)
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Conheça também online em www.porsche.com/teq-macan  
a gama completa de acessórios.

 
1) Transmissão  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades.
2) A madeira é um produto natural. Por conseguinte, poderão ocorrer variações na cor e nos veios.

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

 
1 Carbono
2 Castanheiro Antracite²⁾

O destino mais emocionante é frequentemente a nossa própria 
imaginação. É por essa razão que, na configuração do interior, 
se pode concentrar totalmente numa coisa: na alegria da des-
coberta. E na sua própria inspiração.

I N T E R I O R .
É tempo de explorar novos territórios.  
Também no habitáculo. 

A  Pacote de interior em carbono
  Outras opções  Tequipment sem imagem:  

Pacote de interior em Castanheiro Antracite

B   Alavanca seletora da transmissão PDK¹⁾ em alumínio

M
ac

an



5

43

21

79  Porsche  Tequipment | Interior

 
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

78 Interior |   Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-macan  
a gama completa de acessórios.

 
1 Proteção inferior dianteira em aço inoxidável
2 Proteção inferior traseira em aço inoxidável
3 Proteções das soleiras das portas em carbono,  

iluminadas, com proteção dos bordos de carga
4 Proteções das soleiras das portas em alumínio escovado  

em prata escuro, iluminadas
5 Proteções das soleiras das portas em alumínio escovado  

em Preto, iluminadas

Outras opções  Tequipment sem imagem
Película protetora do bordo de carga
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

Mais inspiração? Conheça a gama completa de acessórios  
para os modelos  Cayenne diretamente através do código QR  
ou também online em www.porsche.com/teq-cayenne. 

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. Para mais informações sobre 
todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Mais  Cayenne
Criados para a aventura. Pioneiros para todos os que gostam  

de se mover fora dos trilhos convencionais. O  Cayenne  

alarga, em conjunto consigo, os horizontes do dia-a-dia.  

E os acessórios da  Porsche  Tequipment irão ajudá-lo.
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83 Porsche  Tequipment | Exterior e performance

Conheça também online em www.porsche.com/teq-cayenne  
a gama completa de acessórios. 

Pacote SportDesign
Desafios desportivos? O  Cayenne aceita-os. Mesmo quando  
se trata de um visual especialmente dinâmico. O Pacote  
SportDesign garante um aspeto inconfundível e uma impres-
são geral ainda mais poderosa. Inclui uma parte inferior exclu-
siva da secção dianteira pintada na cor da carroçaria, com 
entradas de ar adicionais, uma secção inferior da traseira 
exclusiva pintada, revestimento interior das soleiras das por-
tas e alargamentos pronunciados das cavas das rodas.

Capacidade reduzida de condução todo-o-terreno.

A sua vida, as suas decisões. Pois, no que diz respeito à confi-
guração do seu automóvel desportivo, deve seguir apenas um 
caminho. O seu.

Secção dianteira SportDesign
Claramente definida. Exatamente como o que se espera de  
um verdadeiro atleta de topo. O para-choques dianteiro do 
Pacote SportDesign com design exclusivo, pintado na cor da 
carroçaria, possui grelhas das entradas de ar em Preto (mate). 
A aparência marcante é complementada de forma impressio-
nante no design do  Cayenne Turbo pelo alargamento da cava 
da roda, pelas saias laterais e pela traseira.

P A C O T E  S P O R T D E S I G N .
A pura liberdade também pode ser  
a liberdade criativa. 
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difusor em carbono deixam antever a sua origem no cir-
cuito de competição.

Conheça também online em  
www.porsche.com/teq-cayenne 
a gama completa de acessórios.

Pacote Carbon Design
O material deriva diretamente do desporto automóvel. A  
inspiração vem de si. O Pacote de design em Carbono asse-
gura um visual de competição – logo à primeira vista. Desta-
cam-se  
as grelhas das entradas de ar pintadas em preto (brilhante).  
As molduras superiores dos retrovisores exteriores, bem  
como os airblades em carbono na secção dianteira e o  
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

86 Exterior e performance |   Porsche  Tequipment

Outras opções  Tequipment sem imagem
Designação do modelo pintada, 
designação do modelo pintada em preto (brilhante),  
designação do modelo nas portas,  
faixa decorativa lateral “PORSCHE”,  
secção dianteira SportDesign,  
sistema de escape desportivo com saídas de  
escape desportivas em prata ou preto,  
proteções inferiores dianteira e traseira em aço inoxidável, 
limpa-vidros traseiro pintado em preto (brilhante)

1   Faróis em LED Matrix escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Alargamentos das cavas das rodas pintados

3   Retrovisor exterior pintado em Preto (brilhante)

4   Jogo completo de jantes de verão Sport Classic de 22˝

5   Luzes traseiras em LED com grupo de óticas traseiras 
escurecidas

6   Designação do modelo pintada em preto (mate)

7  Saídas de escape desportivas em Preto

8   Opcional: saídas de escape desportivas em Prata 
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89 Porsche  Tequipment | Interior88 Interior |  Porsche  Tequipment

Conheça também online em www.porsche.com/teq-cayenne  
a gama completa de acessórios.

 
1) A madeira é um produto natural. Por conseguinte, poderão ocorrer variações na cor e nos veios.

Pacotes de interior disponíveis nas seguintes versões:

 
1 Carbono
2 Castanheiro Antracite¹⁾

Viva o seu sonho. Na escolha da sua próxima etapa, bem como 
na configuração do habitáculo. Afinal, o seu  Cayenne simboliza 
a sua liberdade pessoal. Também do ponto de vista criativo.

I N T E R I O R .
O habitáculo.  
Ou devíamos chamar-lhe antes sonho interior?

A   Pacote de interior em carbono
  Outras opções  Tequipment sem imagem:  

Pacote de interior em Castanheiro Antracite

B  Alavanca seletora  Exclusive Design

C   Apoio para os braços da consola central  
com escudo  Porsche
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Acessórios  
para todas as ocasiões

Inércia? Não é uma opção. Afinal, ainda há muito por descobrir  

e por experimentar. E inúmeras aventuras à sua espera.  

Os nossos acessórios ajudam-no a alcançar os seus objetivos –  

sem compromissos.
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92 Capa de proteção |  Porsche  Tequipment

1 Capa de proteção interior 718,  Cayman GT4 Design
2 Capa de proteção interior Design “Porco Rosa”
3 Capa de proteção interior 911, GT3 RS Design
4 Capa de proteção interior Plus (modelos 718)
5 Capa de proteção interior Plus (modelos 911)
6 Capa de proteção interior

Outras opções  Tequipment sem imagem
Capa de proteção interior Plus (modelos GT),
capa de proteção exterior,
capa de proteção interior Endurance Racing Edition,
capa de proteção interior 718 Spyder Design

Conheça a gama completa de 
acessórios diretamente através 
do código QR ou também online em 
www.porsche.com/car-cover.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções 
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de 
acessórios  Tequipment.

É possível combinar perfeitamente uma paragem nas boxes 
com performance. Por exemplo, com as capas de proteção 
à medida da  Porsche  Tequipment. Para interior ou exterior: 
a proteção perfeita contra poeiras, radiação solar, condições 
climatéricas adversas e sujidade. Além disso, oferecem um 
visual atraente. Consoante o modelo, pode escolher entre 
diferentes designs. A melhor prova de que a imobilização não 
tem de ser entediante.

C A P A  D E  P R O T E Ç Ã O .
Mais versatilidade  Porsche. 
Mesmo que não esteja a conduzir.
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95 Porsche  Tequipment | Cadeiras para crianças94 Cadeiras para crianças |  Porsche  Tequipment

 
Outras opções  Tequipment sem imagem
Capa confortável  Porsche Baby Seat

Utilização de uma cadeira de criança no banco do passageiro 
apenas em conjugação com a pré-instalação de fábrica para 
cadeiras de criança. No transporte de crianças até aos 27 kg é 
necessário desativar o airbag do passageiro da frente.

Capas confortáveis
Máxima performance com temperaturas máximas? Não há 
problema. Porque o leve tecido de algodão felpudo absorve 
uniformemente o calor e o suor. E o manuseamento não pode-
ria ser mais simples: basta colocá-las sobre o revestimento 
dos bancos e lavá-las na máquina de lavar roupa a 60 graus 
em caso de sujidade.

B
Modelo: Porsche Kid Seat i-Size
Grupo: 1
Peso: 9 a 18 kg
Idade: 9 meses a 4 anos
Dimensões: 61 a 105 cm

A
Modelo: Porsche Baby Seat i-Size + Flex Base i-Size
Grupo: 0
Peso: 0 a 13 kg
Idade: do nascimento aos 15 meses
Dimensões: 40 a 83 cm

Conheça a gama completa de  
acessórios diretamente através  
do código QR ou também online em  
www.porsche.com/child-seats.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções  
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de  
acessórios  Tequipment.

Viajar num  Porsche é também para os mais pequenos uma 
das melhores sensações. Por este motivo, disponibilizamos  
as cadeiras para crianças da  Porsche  Tequipment com design 
exclusivo. Estas satisfazem as mais rigorosas normas de  
segurança e foram especialmente testadas e homologadas 
para os automóveis  Porsche. Deste modo, oferecem proteção 
e conforto às crianças até aos 12 anos de idade. Os tecidos 
são respiráveis, não prejudiciais à pele e de fácil manutenção. 

ISOFIX é um sistema padrão de pontos de fixação em quase 
todos os veículos. Este garante que a cadeira para crianças 
está fixada no automóvel de forma segura. Os nossos bancos 
i-Size adaptam-se a todas as posições de bancos de automó-
vel aprovadas para i-Size. Consulte o manual do seu veículo e 
verifique se o seu automóvel possui as posições de bancos de 
automóvel aprovadas.

Base para cadeiras de criança
Para proteger o banco do veículo contra danos e sujidade,  
está disponível, a título opcional, uma base para cadeiras de 
criança.

Antes da montagem, consulte as instruções de utilização das 
cadeiras para crianças do seu veículo. Aqui encontrará todas 
as informações importantes relativas às cadeiras para criança 
adequadas ao seu modelo e o posicionamento correto no  
veículo.

C A D E I R A S  P A R A  C R I A N Ç A S .
Mais friozinho na barriga.  
Também para os mais pequenos. 
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Caixa de tejadilho 320 (320 litros)
206 × 84 × 34 cm,  
em preto (brilhante),  
carga útil máxima permitida: 75 kg,  
caixa com fecho em plástico,  
abertura pelos dois lados

Caixa de tejadilho 520 (520 litros)
218 × 89,5 × 40 cm,  
em preto (brilhante),  
carga útil máxima permitida: 75 kg,  
caixa com fecho em plástico com esquis integrados,  
abertura pelos dois lados

Conheça a gama completa de acessórios  
diretamente através do código QR ou também  
online em www.porsche.com/transport.

Sede de experiências, espírito de aventura ou alegria da  
descoberta? Não há problema. Os sistemas inteligentes de 
transporte da  Porsche  Tequipment asseguram que tenha 
sempre à disposição o espaço necessário para o seu equipa-
mento, onde quer que esteja. Pois independentemente dos 
seus planos ou do destino da viagem, as nossas caixas de 
tejadilho e sistemas inteligentes transportam muito mais do 
que apenas caráter desportivo.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções  
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de  
acessórios  Tequipment.

T R A N S P O R T E .
Mais possibilidades de expansão.  
Dos seus horizontes. 
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Em alguns modelos, a caixa de tejadilho Performance da 
 Porsche foi homologada para velocidades de até 200 km/h. 
Informe-se acerca do seu veículo junto do seu Centro Oficial 
 Porsche.

1 Caixa de tejadilho Performance da  Porsche, pegas na cor da carroçaria
2 Caixa de tejadilho Performance da  Porsche, pegas em cinzento vulcano 

metalizado
3 Caixa de tejadilho Performance da  Porsche, pegas em carrara metalizado

Outras opções  Tequipment sem imagem
Caixa de tejadilho Performance da  Porsche, pegas em prata dolomite metalizado
Caixa de tejadilho Performance da  Porsche, pegas em preto (brilhante)

Caixa de tejadilho Performance da  Porsche
211,4 × 90,8 × 43,4 cm,
em preto (brilhante) com logótipo “PORSCHE” na traseira em prata, 
carga útil máx.: 75 kg,
488 litros de volume,
abertura pelos dois lados,
com cobertura de proteção incluída com logótipo “PORSCHE”
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Suporte para bicicletas
Para todo o tipo de bicicletas comuns com um diâmetro 
máximo do quadro de 100 mm. Com dispositivo antiqueda 
para uma colocação segura da bicicleta. É possível uma 
montagem simultânea de três suportes para bicicletas, no 
máximo até 20 kg.

Suporte traseiro para bicicletas
Suporte traseiro de alumínio em Preto com fecho e rebatível 
para até duas bicicletas (peso máximo por bicicleta: 30 kg). 
A montagem através do gancho do atrelado é rápida e não 
requer ferramentas. Também adequado para E-Bikes 
(2 × 30 kg).

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. 
Para mais informações sobre todas as opções para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

Suporte para bicicletas de estrada
É possível montar até dois suportes para bicicletas de estrada. 
Com dispositivo de acoplamento rápido para a forquilha dian-
teira e apoio com ajuste longitudinal para a roda traseira. Tam-
bém adequado para bicicletas com quadro em carbono. A roda 
dianteira pode ser guardada de forma otimizada no local pre-
visto para o efeito no suporte base ou numa bolsa no habitá-
culo.

Suporte base para o sistema de transporte no tejadilho
O suporte base permite instalar todos os acessórios de trans-
porte no tejadilho para diferentes tipos de exigências. As duas 
barras transversais de alumínio com fecho oferecem uma 
proteção antirroubo eficaz. Para mais informações sobre a 
capacidade de carga máxima permitida, variável consoante 
o veículo, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

Tem muitos planos? Ainda bem. Afinal, o seu  Porsche 
é especialista em combinar a condução desportiva com 
os seus outros desportos preferidos – como o ciclismo, 
amador ou de competição. Não importa onde começa a 
sua próxima aventura: o seu  Porsche leva-o não só a 
si de forma segura ao seu destino, como também à sua 
bicicleta, graças aos nossos acessórios. 

As suas bicicletas nunca 
tiveram uma viagem tão dinâmica.
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Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções 
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de 
acessórios  Tequipment.

1 Saco para caixa de tejadilho – tamanho S: 43 litros
2 Saco para caixa de tejadilho – tamanho M: 76 litros
3 Saco para caixa de tejadilho – tamanho L: 82 litros
4 Conjunto de bagagem 

(todas as peças do conjunto de bagagem também 
podem ser adquiridas individualmente.)

5 Gancho de atrelado eletricamente extensível

Outras opções  Tequipment sem imagem
Mala térmica

O seu  Porsche oferece muito espaço para as coisas 
importantes da vida: maior espaço livre pessoal, por 
exemplo. O aspeto desse espaço, isso fica ao seu critério. 
Se necessitar do conjunto de bagagem a combinar com 
o seu  Porsche para a próxima viagem ou se desejar 
aproveitar a oportunidade para transportar mais coisas. 
Os acessórios da  Porsche  Tequipment oferecem-lhe a 
solução ideal.

Mais flexibilidade. 
Independentemente dos seus planos.
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1 Fundo de bagageira, à frente
2 Fundo de bagageira nivelado
3 Fundo de bagageira alto
4 Sistema de gestão do espaço de carga
5 Tapete da bagageira
6 Rede para a bagagem

Outras opções  Tequipment sem imagem
Película protetora do bordo de carga,  
montagem posterior do sistema de gestão do espaço de carga

Conheça a gama completa de  
acessórios diretamente através  
do código QR ou também online em  
www.porsche.com/protection.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos.  
Para mais informações sobre todas as opções para o seu veículo, 
consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

A sua vida não foi feita para o tédio. Ainda bem, pois é  
precisamente isso que o une ao seu  Porsche. E para que  
antes, durante e após a viagem possa sempre pensar  
no mais importante – o prazer de condução – cuidamos  
com os nossos produtos para que tudo o que transporta  
tenha a máxima proteção.

P R O T E Ç Ã O .
Mais espaço de manobra. Indispensável,  
especialmente para exploradores.
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Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções 
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de 
acessórios  Tequipment.

1 Rede da bagageira
2 Caixa de bagageira dobrável
3 Proteção dos encostos dos bancos
4 Tapetes com pele nubuck embutida
5 Tapetes em carbono com pele embutida
6 Tapetes para todas as estações
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1 Linha de manutenção “White Edition” em mala 
(produtos também disponíveis individualmente)

Outras opções  Tequipment sem imagem
Bolsa de produtos de manutenção para Coupé, 
bolsa de produtos de manutenção para Cabriolet

Conheça a gama completa de 
acessórios diretamente através 
do código QR ou também online em 
www.porsche.com/car-care.

Os veículos especiais merecem uma atenção especial. Por 
essa razão, a  Porsche desenvolveu um programa com a linha 
de manutenção exclusiva “White Edition” que oferece uma 
grande seleção de produtos para a proteção e a manutenção 
do interior e do exterior do seu veículo.

Os produtos de manutenção da “White Edition” são fornecidos 
num sofisticado trolley da Rimowa, onde todos os produtos 
são guardados de forma perfeita. O trolley adapta-se a todos 
os modelos  Porsche, é robusto e muito leve. O revestimento 
em espuma pode ser retirado sempre que necessário e o 
trolley pode ser utilizado como companheiro de viagem sofis-
ticado.

Típico da  Porsche  Tequipment é igualmente o design único de 
todas as garrafas. Desenvolvido em conjunto com os desig-
ners do Studio F.A.  Porsche, é intemporal e inspirado na forma 
do escudo  Porsche. Igualmente típico de um  Porsche: o pro-
cesso de testes complexos. Pois todos os nossos produtos de 
manutenção – tal como cada  Porsche – são testados em 
Weissach sob condições especiais. E correspondem aos mais 
altos padrões de qualidade.

M A N U T E N Ç Ã O .
Mais qualidade ao nível do automóvel 
desportivo. Também em caso de paragem 
nas boxes.
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1 Chave do veículo pintada
2 Porta-chaves em Alcantara®
3 Chave do veículo em pele
4 Porta-chaves em pele
5 Flanco de chave Textil Square
6 Flanco de chave pintada em Preto (brilhante) 

com pedras Swarovski®
7 Cabo de carregamento USB-Type-C™ para smartphone
8 Suporte da chapa de matrícula
9  Porsche Charge-o-mat Pro
10 Pano de limpeza em microfibra
11 Pacote de fumadores
12 Projetores nas portas em LED do logótipo “PORSCHE”
13 Dispensador de fragrância
14 Câmara de trânsito  Porsche

Outras opções  Tequipment sem imagem
Adaptador para o carregador de bateria da  Porsche, 
montagem posterior do comando por voz, porta-chaves 
em Race-Tex, produto de limpeza para têxteis, produto de 
limpeza para ecrãs, caneta lâmpada em LED, interruptor de 
ignição pintado 

Conheça a gama completa de 
acessórios diretamente através 
do código QR ou também online em 
www.porsche.com/accessories.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. 
Para mais informações sobre todas as opções para o seu veículo, 
consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

O U T R O S  A C E S S Ó R I O S .
O amor ao automóvel desportivo está 
presente nos detalhes.
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Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções 
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de 
acessórios  Tequipment.

1 Tampões dos cubos das rodas
2 Casquilhos decorativos
3 Casquilhos decorativos com logótipo “RS”
4 Dispositivo antirroubo para jantes
5 Parafusos das rodas em Preto com dispositivo antirroubo
6 Tampa do depósito  Exclusive Design
7 Kit de ferramentas
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e consumo de eletricidade, consulte a página 133.

 
1 Kit decorativo referente ao desporto automóvel em Preto, Prata,  

Vermelho ou Ouro

Conheça a gama completa de acessórios  
diretamente através do código QR ou também  
online em www.porsche.com/teq-motorsport.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos.  
Para mais informações sobre todas as opções para o seu veículo,  
consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

O desporto automóvel e os circuitos de competição  
pertencem, desde o início, a qualquer  Porsche. Não existe 
nenhum outro sítio onde os veículos e o material sejam  
sujeitos a condições tão extremas. Daí resultam, por exemplo, 
os acessórios para o desporto automóvel da  Porsche 
 Tequipment, que oferecem versatilidade total no dia a dia – 
incluindo homologação para circulação na via pública. Para 
uma performance bem como um visual extraordinários.

D E S P O R T O  A U T O M Ó V E L .
Os genes da competição automóvel são dominantes.  
Também em termos visuais.
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1 Kit decorativo MARTINI RACING® Design referente ao desporto automóvel
2 Conjunto de jantes GT3 de 20˝ pintadas em Platinum (acetinado)
3 Faixas decorativas das jantes em vermelho
4 Faixa decorativa lateral “PORSCHE” em Preto, Prata, Vermelho ou Ouro

Outras opções  Tequipment sem imagem
Lap Trigger,  
conjunto de jantes GT2 RS de 20˝/21˝ pintadas em preto (acetinado), 
conjunto de jantes GT2 RS de 20˝/21˝ em magnésio pintadas em prata, 
conjunto de jantes GT2 RS de 20˝/21˝ em magnésio pintadas em preto  
(acetinado), 
conjunto de jantes GT2 RS de 20˝/21˝ em magnésio pintadas em platinum 
(acetinado), 
conjunto de jantes GT2 RS de 20˝/21˝ em magnésio pintadas em  
ouro branco metalizado (acetinado), 
conjunto de jantes GT2 RS de 20˝/21˝ em magnésio pintadas em ouro  
(acetinado), 
conjunto de jantes GT3 RS de 20˝/21˝ pintadas em preto (acetinado), 
conjunto de jantes GT3 RS de 20˝/21˝ pintadas em ouro (acetinado), 
conjunto de jantes GT3 de 20˝ pintadas em preto (acetinado), 
conjunto de jantes 718  Cayman GT4 de 20˝ pintadas em preto (acetinado), 
conjunto de jantes 718  Cayman GT4 de 20˝ pintadas em platinum (acetinado), 
conjunto de jantes 718  Cayman GT4 de 20˝ pintadas em ouro (acetinado), 
faixas decorativas em preto, branco, prata, cinzento ou ouro, 
logótipo lateral do modelo em preto, prata, vermelho ou ouro

Conheça a gama completa de  
acessórios diretamente através  
do código QR ou também online em  
www.porsche.com/teq-motorsport.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções  
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de  
acessórios  Tequipment.
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1 Módulo de navegação para o  Porsche Communication Management (PCM)
2 Auscultadores  Porsche Bluetooth®
3 Apple CarPlay

Outras opções  Tequipment sem imagem
Tempostat, 
direção assistida Plus

Conheça a gama completa de 
acessórios diretamente através 
do código QR ou também online em 
www.porsche.com/audio-communication.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções 
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de 
acessórios  Tequipment.

Especialmente se quiser descobrir novos territórios, deveria 
ouvir a voz interior do seu  Porsche. Pois o módulo de navegação 
para o  Porsche Communication Management (PCM) mostra-
-lhe o caminho direto para a próxima grande aventura. E as 
opções como o Tempostat e a direção assistida Plus assegu-
ram a calma necessária antes do destino. 

Á U D I O  E  C O M U N I C A Ç Ã O .
Atleta de alto nível ou aventureiro – 
você é quem decide o programa.
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1 Doca de carregamento
2 Posto de carregamento compacto
3 Cabo de alimentação (modo 3), 4,5 m e até 22 kW

Outras opções  Tequipment sem imagem
 Porsche Mobil Charger Connect (ICCPD), 
suporte de parede, 
Home Energy Manager,
cabo de alimentação (modo 3), 7,5 m e até 11 kW

Conheça a gama completa de 
acessórios diretamente através 
do código QR ou também online em 
www.porsche.com/teq-e-performance.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções 
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de 
acessórios  Tequipment.

Doca de carregamento
A doca de carregamento  Porsche com parte frontal em vidro 
de segurança preto e logótipo “PORSCHE” em Prata permite a 
instalação da estação universal de carga da  Porsche (AC), por 
exemplo, numa parede de garagem. É adequada a todas as 
tomadas industriais comuns. A doca de carregamento contém 
de ambos os lados uma entrada para a tomada do veículo. 
A estrutura permite o enrolamento do cabo do veículo com um 
comprimento até 7,5 m, podendo a estação de carga ser reti-
rada a qualquer momento. Adequada também para montagem 
no exterior. Com fecho.

A estação universal de carga da  Porsche (AC) apresentada na 
imagem e o cabo de alimentação opcional não estão incluídos. 
Poderá obter informações sobre a montagem junto do seu 
Centro Oficial  Porsche.

E - P E R F O R M A N C E .
Repleto de energia. 
A caminho do futuro.
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Acessórios  
para o inverno
Conduzir um automóvel desportivo 365 dias por ano?  

A resposta é óbvia. O  Porsche é um atleta em todas  

as estações do ano. Com os acessórios para o  

inverno e os produtos de manutenção adequados  

da  Porsche  Tequipment, esteja perfeitamente  

preparado para os desafios da estação fria.
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Conheça a gama completa de 
acessórios diretamente através 
do código QR ou também online em 
www.porsche.com/winter-accessories.

Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os modelos. 
Para mais informações sobre todas as opções para o seu veículo, 
consulte o motor de pesquisa de acessórios  Tequipment.

1 Correntes para a neve
2 Raspador de gelo com braço telescópico
3 Raspador de gelo com luva
4 Kit de manutenção de inverno

Outras opções  Tequipment sem imagem
Bolsa porta-esquis

Quando os outros abrandam o ritmo, engrena uma velocidade 
mais alta. Isso não constitui qualquer problema num  Porsche. 
Afinal, este garante a máxima performance mesmo a temperatu-
ras extremamente baixas. Tal como os acessórios da  Porsche 
 Tequipment. Uma vez que se adaptam perfeitamente ao seu 
 Porsche. E à estação fria.

A C E S S Ó R I O S  P A R A  O  I N V E R N O .
Performance máxima acrescida. 
Mesmo a temperaturas extremamente baixas.
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Nem todos os produtos estão disponíveis para todos os 
modelos. Para mais informações sobre todas as opções  
para o seu veículo, consulte o motor de pesquisa de  
acessórios  Tequipment.

 
1 Suporte para esquis/pranchas de snowboard, extraível
2 Produto limpa-vidros concentrado para inverno
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Classe de eficiência energética, classe de aderência em piso molhado, ruído de rolamento  
para o  Cayenne

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência 
energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de  
aderência em  
piso molhado

Ruído de rola-
mento externo*
Classe

Ruído de rola-
mento externo
(dB)

Pneus de verão 275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

B
B
B
B
C
C

A
A
A
A
A
A

69
70
70
70
68
70

Pneus desportivos 285/40 ZR 21
315/35 ZR 21

C
C

B
B

72
71

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
E–C
E–C
E–C
E–C

C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C–B

 – 

 – 

 – 

 – 

70–69
70–69
73–69
75–69
73–69
75–69

* Ruído de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Classe de eficiência energética, classe de aderência em piso molhado, ruído de rolamento  
para o  Macan

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência 
energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de  
aderência em  
piso molhado

Ruído de rola-
mento externo*
Classe

Ruído de rola-
mento externo
(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
B
B

71
71
71
71
71
71

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–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
72–71
73

* Ruído de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Classe de eficiência energética, classe de aderência em piso molhado, ruído de rolamento  
para o  Panamera

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência 
energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de  
aderência em  
piso molhado

Ruído de rola-
mento externo*
Classe

Ruído de rola-
mento externo
(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

B
B
C
C
E–C
E–C

A
A
A
A
B–A
B–A

73
71
71
73
72–71
74–73

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 de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Classe de eficiência energética, classe de aderência em piso molhado, ruído de rolamento  
para o Taycan

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência 
energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de  
aderência em  
piso molhado

Ruído de rola-
mento externo*
Classe

Ruído de rola-
mento externo
(dB)

Pneus de verão 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

Pneus de inverno 225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
C
C

B
B
C–B
C–B

 – 

72–71
73–70
72–71
74–73

* Ruído de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Classe de eficiência energética, classe de aderência em piso molhado, ruído de rolamento  
para o 911

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência 
energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de  
aderência em  
piso molhado

Ruído de rola-
mento externo*
Classe

Ruído de rola-
mento externo
(dB)

Pneus de verão 245/35 ZR 20
305/30 ZR 21
255/35 ZR 20
315/30 ZR 21

E
E
E
E

B
B
A
B

69
72
72
73

Pneus de inverno 235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21
245/35 R 20
305/30 R 21

E
E–C
E
C
E
E–C

C–B
B
C
E–C
C–B
E–C

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

72–68
75–71
72–68
75–69
71–70
73–72

* Ruído de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Classe de eficiência energética, classe de aderência em piso molhado, ruído de rolamento  
para o 718

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência 
energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de  
aderência em  
piso molhado

Ruído de rola-
mento externo*
Classe

Ruído de rola-
mento externo
(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 de rolamento reduzido Ruído de rolamento médio Ruído de rolamento elevado

Informações gerais sobre pneus
No caso dos pneus montados pela  Porsche, trata-se exclusi-
vamente de pneus que correspondem à especificação da 
 Porsche. Poderá identificar estes pneus com base no índice de 
especificações (N0, N1, etc.) na lateral do pneu. Apenas estes 
pneus são recomendados pela  Porsche. Por razões logísticas e 
de produção, não é possível garantir a encomenda específica 
de um determinado modelo de pneu. A marca do pneu pode 
variar em relação às indicadas nas figuras. Caso a combinação 
entre a jante e o pneu não conste dos seus documentos do 
veículo, solicite um certificado do fabricante ao seu Centro 
Oficial  Porsche.
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Dados técnicos  
Consumo/Emissões/Autonomia:

Modelos  
Taycan Turbo

Modelos  
718

Modelos  
911

Modelos  
Panamera

Modelos  
Panamera 
E-Hybrid

Modelos  
 Macan

Modelos  
 Cayenne

Modelos  
 Cayenne  
E-Hybrid

Consumo e Emissões de CO₂ (WLTP)¹⁾ – Manual/PDK Manual/PDK PDK PDK PDK PDK PDK

Consumo de eletricidade em baixo (kWh/100 km) 22,9–20,0 – – – – – – –

Consumo de eletricidade em médio (kWh/100 km) 22,2–19,2 – – – – – – –

Consumo de eletricidade em alto (kWh/100 km) 22,7–19,4 – – – – – – –

Consumo de eletricidade em extra-alto (kWh/100 km) 27,9–23,6 – – – – – – –

Consumo de eletricidade em cidade (kWh/100 km) 22,6–19,5 – – – – – – –

Consumo de eletricidade em combinado (kWh/100 km) 26,6–21,0 – – – – – – –

Autonomia (WLTP)¹⁾

Autonomia em combinado (km) 335–464 – – – – – – –

Autonomia em cidade (km) 383–524 – – – – – – –

Autonomia em longa distância²⁾ (km) 320–370 – – – – – – –

Autonomia eletrica WLTP cidade (EAER cidade) –  
conforme a configuracao (km)

– – – – 49–56 – – 40–48

 
1) Os valores de consumo e emissões indicados foram determinados de acordo com o procedimento de medição recomendado por lei. Desde o dia 1 de setembro de 2017, alguns veículos novos foram homologados de acordo com o WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure 

ou Procedimento de Teste Global Harmonizado para Veículos Ligeiros), um procedimento de teste que mede de modo mais realista o consumo de combustível/eletricidade e as emissões de CO₂. A partir de 1 de setembro de 2018, o WLTP irá substituir o Novo Ciclo Europeu de Condução 
(NEDC). Devido ao facto de as condições de teste serem mais realistas, o consumo de combustível/eletricidade e os valores das emissões de CO₂ obtidos de acordo com o WLTP serão, em muitos casos, superiores àqueles que são obtidos de acordo com o NEDC. Isto poderá corresponder a 
alterações no cálculo e valores de tributação dos veículos a partir de 1 de setembro de 2018. Poderá encontrar mais informação sobre as diferenças entre o WLTP e o NEDC em www.porsche.com/wltp. Atualmente, continuamos a ser obrigados a fornecer os valores de NEDC, independente-
mente do teste utilizado. A comunicação adicional dos valores WLTP é voluntária até ao seu uso obrigatório. No que respeita aos veículos novos que são homologados de acordo com o WLTP, os valores NEDC serão derivados dos valores WLTP durante o período de transição. Visto que os 
valores NEDC são comunicados em intervalos, estes não se relacionam com um veículo único individual e não constituem parte da oferta. Estes são utilizados apenas como forma de comparação entre diferentes tipos de veículos. As caraterísticas adicionais e acessórios (equipamentos, 
modelos de pneus, etc.) podem mudar os parâmetros principais, como o peso, resistência ao rolamento e aerodinâmica e, em conjunto com as condições meteorológicas e as condições de trânsito, assim como o tipo de condução individual, podem afetar o consumo de combustível/eletrici-
dade, as emissões de CO₂ e os valores de performance de um veículo.

2) Valor de orientação determinado após um ciclo parcial de WLTP (incluindo a consideração dos equipamentos auxiliares, tais como o ar condicionado).

Com pneus de inverno: distância de travagem cerca de 19 % mais curta

Com pneus de verão

Com pneus de inverno: distância de travagem cerca de 12 % mais curta

Com pneus de verão

Dados técnicos  
Consumo/Emissões/Autonomia:

Modelos  
Taycan Turbo

Modelos  
718

Modelos  
911

Modelos  
Panamera

Modelos  
Panamera 
E-Hybrid

Modelos  
 Macan

Modelos  
 Cayenne

Modelos  
 Cayenne  
E-Hybrid

Consumo e Emissões de CO₂ (WLTP)¹⁾ – Manual/PDK Manual/PDK PDK PDK PDK PDK PDK

Consumo em baixo (em l/100 km) – 17,5–14,1/16,8–14,1 19,2–17,8/21,2–17,9 21,8–15,2 – 16,9–13,5 22,9–16,5 –

Consumo em médio (em l/100 km) – 11,1–9,3/10,7–9,0 11,1–10,3/12,5–9,9 13,6–10,3 – 11,8–10,0 14,0–11,5 –

Consumo em alto (em l/100 km) – 9,4–8,1/9,1–7,6 9,2–8,6/10,8–8,6 11,4–8,8 – 10,5–8,9 12,0–9,8 –

Consumo em extra-alto (em l/100 km) – 10,3–8,7/9,7–7,9 9,1–8,4/11,3–8,9 11,8–9,3 – 11,6–10,2 12,6–11,1 –

Consumo em combinado (em l/100 km) – 11,1–9,3/10,7–8,9 10,8–10,1/12,5–10,3 13,3–10,2 – 12,0–10,2 14,1–11,5 –

Emissões de CO₂ em baixo (em g/km) – 397–320/382–320 436–403/482–405 495–345 – 383–306 519–374 –

Emissões de CO₂ em médio (em g/km) – 252–211/242–204 252–233/284–225 309–233 – 267–227 318–259 –

Emissões de CO₂ em alto (em g/km) – 212–183/207–173 208–195/245–196 259–198 – 237–202 273–222 –

Emissões de CO₂ em extra-alto (em g/km) – 233–197/220–179 207–190/256–201 266–211 – 272–232 287–250 –

Emissões de CO₂ em combinado (em g/km) 0–0 251–212/242–201 246–229/284–233 302–232 69–45 271–232 319–259 92–71

Consumo de combustível ponderado (em l/100 km) – – – – 3,0–2,0 – – 4,1–3,1

Consumo de electricidade em combinado ponderado (kWh/100 km) – – – – 24,9–22,6 – – 26,5–25,1

Norma de Emissões – Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-
EVAP-ISC

Euro 6d-ISC-FCM

Comportamento de travagem dos pneus em todos os modelos:

Travagem com ABS em piso molhado  
(80–0 km/h) a +3 °C

100 105 110 115 120

Travagem com ABS em piso com neve  
(40–0 km/h)

100 105 110 115 120

Ilustração exemplificativa: distância de travagem em % (medida utilizando pneus com especificação da  Porsche).  
Distâncias de travagem otimizadas utilizando pneus de inverno da  Porsche. Os valores absolutos podem variar.

Nota sobre a utilização de pneus de inverno
Para os pneus de verão, o inverno começa a uma temperatura 
inferior a cerca de +7 °C. Nesta gama de temperaturas,  
a mistura começa a endurecer e as distâncias de travagem  
aumentam. Por este motivo, a  Porsche recomenda a utilização  
de pneus de inverno com temperaturas típicas da estação. 
Assim, poderá conduzir o seu veículo com a segurança de 
condução típica de um  Porsche mesmo na estação fria. 
Poderá reconhecer os pneus de inverno homologados pela 
 Porsche com base na marcação N na lateral do pneu.

Outras vantagens: os pneus possuem um nível de ruído  
otimizado. O atrito de rolamento é reduzido, o que tem um 
efeito positivo no consumo.
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Interior
Pacote de interior em carbono 36
Volante desportivo multifunções em carbono,  
aquecido 36
Painel da consola central em carbono 36
Tampa do compartimento de arrumação  
em Alcantara® com logótipo “PORSCHE” 38
Tampa do compartimento de arrumação  
com escudo  Porsche 38
Pedais e apoio para o pé em alumínio 38
Proteções das soleiras das portas  
em aço inoxidável, iluminadas 38
Proteções das soleiras das portas em carbono,  
iluminadas 38
Proteções das soleiras das portas em carbono 38

 Tequipment 911
Exterior e performance
Saia dianteira SportDesign 43
Pacote SportDesign 43
Proteções das embaladeiras SportDesign 43
Tampa do compartimento do motor pintada  
em cinzento titânio 43
Pacote SportDesign 911 Turbo 44
Entradas de ar na parte lateral traseira pintadas 44
Faróis em LED com moldura interior em preto e  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 46
Moldura superior do retrovisor exterior em carbono 46
Designação do modelo nas portas em prata 46
Jogo completo de jantes de verão  
Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝ 46
Óticas traseiras  Exclusive Design 46
Designação do modelo pintada em preto  
(brilhante) 46
Opcional: logótipo “911” pintado em preto  
(brilhante) 46
Opcional: designação do modelo pintada 46

Jogos completos de jantes de inverno
Jante RS Spyder Design de 21˝ 27
Jante RS Spyder Design de 21˝  
pintada em preto (acetinado) 27
Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝ 27
Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝  
pintada em preto (brilhante) 27
Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝ 27
Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝  
pintada em platinum (acetinado) 27
Jante  Cayenne Sport de 20˝ 27
Jante  Cayenne Design de 20˝ 27
Jante  Cayenne S de 19˝ 27

 Tequipment 718
Exterior e performance
Pacote SportDesign 30
Pacote SportDesign pintado em preto  
(brilhante) 30
Jogo completo de jantes de verão  
Carrera Sport de 20˝ 32
Designação do modelo nas portas em preto 32
Entradas de ar na parte lateral traseira pintadas 32
Arcos de segurança pintados em preto (brilhante) 32
Saídas de escape desportivas em prata 32
Opcional: saídas de escape desportivas em preto 32
Faróis bi-xénon escurecidos  
com  Porsche Dynamic Light System (PDLS) 34
Jogo completo de jantes de verão Carrera S  
de 20˝ pintadas em preto (brilhante) 34
Designação do modelo nas portas em vermelho 34
Óticas traseiras escurecidas 34
Designação do modelo pintada em preto  
(brilhante) 34
Opcional: logótipo “718” pintado 34

Jogos completos de jantes de inverno
Jante  Macan Turbo de 20˝  
pintada em platinum (acetinado) 25
Jante RS Spyder Design de 20˝  
pintada em preto (acetinado) 25
Jante RS Spyder Design de 20˝ 25
Jante Sport Classic de 19˝ 25
Jante Sport Classic de 19˝  
pintada em platinum (acetinado) 25
Jante  Macan Sport de 19˝ 25
Jante  Macan S de 18˝ 25
Jante  Macan de 18˝ 25

 Cayenne
Jogos completos de jantes de verão
Jante RS Spyder Design de 22˝ 26
Jante  Cayenne Sport Classic de 22˝ 26
Jante  Cayenne Sport Classic de 22˝  
pintada em platinum (acetinado) 26
Jante  Cayenne Sport Classic de 22˝  
pintada em preto (brilhante) 26
Jante 911 Turbo Design de 22˝ 26
Jante RS Spyder Design de 21˝ 26
Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝ 26
Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝  
pintada em platinum (acetinado) 26
Jante  Cayenne  Exclusive Design de 21˝  
pintada em preto (brilhante) 26
Jante  Cayenne Turbo Design de 21˝  
pintada em platinum (acetinado) 26
Jante  Cayenne Turbo de 21˝ 26
Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝ 26
Jante  Cayenne Sport Classic Komfort de 20˝  
pintada em platinum (acetinado) 26
Jante  Cayenne Sport de 20˝ 26
Jante  Cayenne Design de 20˝ 26

 Panamera
Jogos completos de jantes de verão
Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝ 22
Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝  
pintada em platinum (acetinado) 22
Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝  
pintada em ouro (acetinado) 22
Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝  
pintada em preto (brilhante) 22
Jante  Panamera SportDesign de 21˝ 22
Jante 911 Turbo Design II de 21˝ 22
Jante  Panamera Turbo de 20˝ 22
Jante  Panamera Design de 20˝ 22

Jogos completos de jantes de inverno
Jante  Panamera SportDesign de 21˝ 23
Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝ 23
Jante  Panamera  Exclusive Design Sport de 21˝  
pintada em preto (brilhante) 23
Jante  Panamera Turbo de 20˝ 23
Jante  Panamera de 19˝ 23

 Macan
Jogos completos de jantes de verão
Jante Sport Classic de 21˝ 24
Jante Sport Classic de 21˝  
pintada em platinum (acetinado) 24
Jante Sport Classic de 21˝  
pintada em preto (brilhante) 24
Jante 911 Turbo Design de 21˝ 24
Jante RS Spyder Design de 21˝ 24
Jante  Macan Turbo de 20˝  
pintada em platinum (acetinado) 24
Jante  Macan Turbo de 20˝  
pintada em preto (brilhante) 24
Jante Sport Classic de 19˝ 24
Jante Sport Classic de 19˝  
pintada em platinum (acetinado) 24

Jante Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝  
pintada em preto (brilhante) 18
Jante Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝  
pintada em ouro (acetinado) 18

Jogos completos de jantes de inverno
Jante 911 Turbo de 20˝/21˝ 19
Jante 911 Turbo S de 20˝/21˝ 19
Jante 911 Turbo S de 20˝/21˝  
pintada em platinum (acetinado) 19
Jante Carrera S de 20˝/21˝ 19
Jante Carrera S de 20˝/21˝  
pintada em preto (acetinado) 19 
Jante Carrera de 19˝/20˝ 19

Taycan
Jogos completos de jantes de verão
Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝ 20
Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝  
com aeroblades em carbono 20
Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝  
pintada em preto (brilhante) 20
Jante Taycan  Exclusive Design de 21˝  
pintada em platinum (acetinado) 20
Jante Mission E Design de 21˝ 20
Jante Taycan  Tequipment Design de 20˝ 20
Jante Taycan  Tequipment Design de 20˝  
pintada em preto (brilhante) 20
Jante Sport Aero de 20˝ 20
Jante Taycan Turbo Aero de 20˝ 20

Jogos completos de jantes de inverno
Jante Taycan  Tequipment Design de 20˝ 21
Jante Taycan  Tequipment Design de 20˝  
pintada em preto (brilhante) 21
Jante Sport Aero de 20˝ 21
Jante Taycan Turbo Aero de 20˝ 21
Jante Taycan S Aero de 19˝ 21

Jogos completos de jantes  Tequipment
718
Jogos completos de jantes de verão
Jante Carrera Sport de 20˝ 16
Jante Carrera Sport de 20˝  
pintada em preto (acetinado) 16
Jante Carrera S de 20˝ 16
Jante Carrera S de 20˝  
pintada em platinum (acetinado) 16
Jante Carrera S de 20˝  
pintada em preto (brilhante) 16
Jante 911 Turbo de 20˝ 17
Jante Carrera Classic de 20˝ 17
Jante 718 Sport de 20˝  
pintada em ouro (acetinado) 17

Jogos completos de jantes de inverno
Jante  Boxster S de 19˝ 17
Jante  Boxster de 18˝ 17

911
Jogos completos de jantes de verão
Jante 911 Turbo  Exclusive Design de 20˝/21˝ 18
Jante 911 Turbo  Exclusive Design de 20˝/21˝  
pintada em preto (brilhante) 18
Jante 911 Turbo S  Exclusive Design de 20˝/21˝ 18
Jante 911 Turbo S  Exclusive Design de 20˝/21˝  
pintada em preto (brilhante) 18
Jante Carrera S de 20˝/21˝ 18
Jante Carrera S de 20˝/21˝  
pintada em preto (acetinado) 18
Jante Carrera S de 20˝/21˝  
pintada em ouro (acetinado) 18
Jante RS Spyder Design de 20˝/21˝ 18
Jante Carrera Classic de 20˝/21˝ 18
Jante Carrera  Exclusive Design de 20˝/21˝ 18

Í N D I C E  A L F A B É T I C O .
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Desporto automóvel
Kit decorativo referente ao desporto automóvel  
em preto, prata, vermelho ou ouro 115
Kit decorativo MARTINI RACING® Design  
referente ao desporto automóvel 116
Conjunto de jantes GT3 de 20˝ pintadas  
em platinum (acetinado) 116
Faixas decorativas das jantes em vermelho 116
Faixa decorativa lateral “PORSCHE”  
em preto, prata, vermelho ou ouro 116

Áudio e comunicação
Módulo de navegação para o  
 Porsche Communication Management (PCM) 118
Apple CarPlay 118
Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE) 118
Auscultadores Bluetooth®  Porsche 118

E-Performance
Doca de carregamento 121
Posto de carregamento compacto 121
Cabo de alimentação (modo 3), 4,5 m  
e até 22 kW 121

Acessórios para o inverno
Correntes de neve 124
Raspador de gelo com braço telescópico 124
Raspador de gelo com luva 124
Kit de manutenção de inverno 124
Suporte para esquis/pranchas de snowboard  
extraível 126
Produto limpa-vidros concentrado para inverno 126

Rede para a bagagem 104
Rede de separação da área da bagageira 106
Caixa de bagageira dobrável 106
Proteção dos encostos dos bancos 106
Tapetes com pele nobuck embutida 106
Tapetes em carbono com pele embutida 106
Tapetes para todas as estações 106

Manutenção
Linha de manutenção “White Edition” em mala 109

Outros acessórios
Chave do veículo pintada 110
Porta-chaves em Alcantara® 110
Chave do veículo em pele 110
Porta-chaves em pele 110
Flanco de chave Textil Square 110
Flanco de chave pintada em preto (brilhante)  
com pedras Swarovski® 110
Cabo de carregamento USB Type-C™  
para smartphone 110
Suporte de matrícula 110
Câmara de trânsito  Porsche 110
Porsche Charge-o-mat Pro 110
Pano de limpeza em microfibra 110
Pacote de fumador 110
Projetores nas portas em LED do logótipo  
“PORSCHE” 110
Dispensador de fragrância 110
Colete refletor 110
Tampões dos cubos das rodas 113
Casquilhos decorativos 113
Casquilhos decorativos com logótipo “RS” 113
Dispositivo antirroubo para jantes 113
Parafusos das rodas em preto  
com dispositivo antirroubo 113
Tampa do depósito  Exclusive Design 113
Kit de ferramentas 113

Capa de proteção interior 911 GT3 RS Design 92
Capa de proteção interior Plus (modelos 718) 92
Capa de proteção interior Plus (modelos 911) 92
Capa de proteção interior 92

Cadeiras para crianças
Porsche Baby Seat i-Size + Flex Base i-Size 95
Porsche Kid Seat i-Size 95

Transporte
Caixa de tejadilho 520 (520 litros) 96
Caixa de tejadilho 320 (320 litros) 97
Caixa de tejadilho Performance da  Porsche,  
pegas na cor da carroçaria 99
Caixa de tejadilho Performance da  Porsche,  
pegas em cinzento vulcano metalizado 99
Caixa de tejadilho Performance da  Porsche,  
pegas em carrara metalizado 99
Suporte base do sistema de transporte  
no tejadilho 100
Suporte para bicicletas de estrada 100
Suporte traseiro para bicicletas 101
Suporte para bicicletas 101
Saco para caixa de tejadilho –  
tamanho S: 43 litros 103
Saco para caixa de tejadilho –  
tamanho M: 76 litros 103
Saco para caixa de tejadilho –  
tamanho L: 82 litros 103
Conjunto de bagagem 103
Gancho de atrelado extensível eletricamente 103

Proteção
Fundo de bagageira à frente 104
Fundo de bagageira nivelado 104
Fundo de bagageira alto 104
Sistema de gestão do espaço de carga 104
Tapete da bagageira 104

Interior
Pacote de interior em carbono 76
Alavanca seletora para a transmissão PDK  
em alumínio 76
Proteção inferior dianteira em aço inoxidável 79
Proteção inferior traseira em aço inoxidável 79
Proteções das soleiras das portas em carbono,  
iluminadas, com proteção dos bordos de carga 79
Proteções das soleiras das portas em alumínio  
prata escuro escovado, iluminadas 79
Proteções das soleiras das portas em alumínio  
escovado em preto, iluminadas 79

 Tequipment  Cayenne
Exterior e performance
Faróis em LED Matrix escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 86
Alargamentos das cavas das rodas pintados 86
Retrovisores exteriores pintados em preto  
(brilhante) 86
Jogo completo de jantes de verão  
Sport Classic de 22˝ 86
Luzes traseiras em LED com grupo de óticas  
traseiras escurecidas 86
Designação do modelo pintada em preto (mate) 86
Saídas de escape desportivas em preto 86
Opcional: saídas de escape desportivas em prata 86

Interior
Pacote de interior em carbono 88
Alavanca seletora  Exclusive Design 88
Apoio para os braços da consola central  
com escudo  Porsche 88

Acessórios para qualquer ocasião
Capa de proteção
Capa de proteção interior 718  Cayman GT4 Design 92
Capa de proteção Design “Porco Rosa” 92

 Tequipment  Panamera
Exterior e performance
Faróis em LED Matrix escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 64
Retrovisor exterior pintado 64
Jogo completo de jantes de verão  
 Panamera SportDesign de 21˝ 64
designação do modelo pintada 64
Sistema de escape desportivo com  
saídas de escape desportivas em prata 64
Opcional: sistema de escape desportivo com  
saídas de escape desportivas em preto 64
Proteções das embaladeiras SportDesign 64
Pacote SportDesign em carbono 66
Pacote SportDesign pintado em preto (brilhante) 66
Pacote SportDesign 66

Interior
Alavanca seletora  Exclusive Design 68
Pacote de interior em carbono 68
Pedais e apoio para o pé em alumínio 68

 Tequipment  Macan
Exterior e performance
Faróis em LED escurecidos com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 74
Retrovisores exteriores SportDesign 74
Sideblades pintados em preto (brilhante) 74
Proteções das embaladeiras SportDesign 74
Jogo completo de jantes de verão  Macan Turbo 
de 20˝ pintadas em preto (brilhante) 74
Sistema de escape desportivo com  
saídas de escape desportivas em prata 74
Opcional: sistema de escape desportivo  
com saídas de escape desportivas em preto 74
Luzes traseiras em LED com grupo de óticas  
traseiras escurecidas e logótipo “PORSCHE”  
em preto (mate) 74

Interior
Cinzeiro de encaixe 49
Proteções das soleiras das portas  
em alumínio prata escuro escovado, iluminadas 49 
Pedais e apoio para o pé em alumínio 49
Proteções das soleiras das portas em carbono,  
iluminadas 49

 Tequipment Taycan
Exterior e performance
Faróis em LED Matrix em azul glaciar com  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 54
Jogo completo de jantes de verão  
Taycan  Tequipment Design de 20˝ pintado  
em preto (brilhante) 54
Moldura superior do retrovisor exterior em carbono 54
Opcional: retrovisor exterior pintado 54
Designação do modelo nas portas em preto 54
Designação do modelo pintada em preto (brilhante) 54
Opcional: designação do modelo pintada  
em preto (mate) 54
Opcional: designação do modelo pintada 54
Pacote SportDesign 56
Saia dianteira SportDesign 56
Proteções das embaladeiras SportDesign 56
Pacote SportDesign em carbono 58

Interior
Escudo  Porsche na tampa do compartimento  
de arrumação 60
Volante desportivo GT multifunções em pele  
com painel de comandos do volante em  
carbono mate e aquecimento 60
Cinzeiro de encaixe 60
Proteções das soleiras das portas em alumínio  
escovado em preto, iluminadas 60
Proteções das soleiras das portas  
em carbono mate, iluminadas 60

Í N D I C E  A L F A B É T I C O .






