De 718
Sporthart in het midden

De afgebeelde automodellen hebben de uitrusting die voor de Duitse markt geldt. Zo zijn sommige modellen voorzien van uitrustingen uit het
individualiseringsprogramma, die niet tot de standaarduitrusting behoren en alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. In bepaalde landen zijn vanwege nationale 
bepalingen en richtlijnen niet alle types en uitrustingen leverbaar. Uw Porsche dealer vertelt u graag welke uitrustingen in Nederland beschikbaar zijn.
Gegevens betreffende constructie, leveringsprogramma, uitvoering, vermogen, maten, gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd
op de informatie zoals die bekend was bij het te werk gaan van deze brochure (12/18). Onder voorbehoud van wijzigingen in constructie, uitrusting
en leveringsprogramma alsmede kleurafwijkingen en eventuele drukfouten.
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Sportscar DNA

‘In the beginning I looked around and could not find quite the car
I dreamed of. So I decided to build it myself.’

De droom van een sportwagen.

Ferry Porsche

Voor een grote droom moet je vechten. Net als voor
een gedurfde visie. De volgende overwinning? Die
krijg je zelden in de schoot geworpen. Daar moet je
de strijd voor aangaan: tegen weerstand, tegen
conventies. En tegen verstarde denkpatronen.

Daarbij gaat het ons nooit alleen om meer pk’s.
Maar ook om meer ideeën per pk. Om motoren
die efficiënter zijn, niet groter. Om een ontwerp
dat principes volgt, niet de mode. Om sport
wagens voor elke dag.

Waarvoor en waartegen je ook vecht, zonder passie,
inzet en volharding bereik je niets. Ferry Porsche gaf
alles voor de sportwagen van zijn dromen. Zijn
droom kwam uit – niet door twijfel, afwachten of
geluk. Maar door boven zichzelf uit te stijgen.

Pas als dit alles bij elkaar komt, spreken we van
Intelligent Performance. De kern van het merk
Porsche. En zijn toekomst. Daar vechten we voor.
Net als op de eerste dag. Voor een droom die ons
hart altijd sneller zal doen kloppen.

Deze inzet vind je in elke Porsche die sinds 1948 is
gebouwd. In het kleinste schroefje en in elke race
die we hebben gewonnen, maar ook in elk idee.
Omdat onze ingenieurs met 100% niet tevreden
zijn. Omdat ze vechten voor die allesbepalende
extra procent. Voor die ene seconde die het verschil
maakt tussen triomf en tranen. Voor het Dr. Ing. in
onze bedrijfsnaam, en om ons Sportscar DNA
steeds weer opnieuw te beleven.
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Alleen als je je roots kent,
kun je boven jezelf uitstijgen.

Het tijdperk 718.
Elke legende kent een begin. Die van de 718 begint
al in 1953, met een simpel, maar gedurfd plan:
aanvallen. En wel op het circuit.
Deze woorden zijn al snel gevolgd door daden: met
een 4-cilinder boxermotor, met een consequent
uitgevoerde lichtgewicht constructie en een tot
dan toe ongekende bochtenperformance. De
550 Spyder. Een sportwagen die elke autosport
standaard achter zich liet, omdat onze ingenieurs
zichzelf nu eenmaal niet tevredenstellen met de
standaard.
Zo verscheen er in 1953 de eerste speciaal voor de
autosport ontwikkelde Porsche aan de startlijn.
Deze vormde de basis voor een reeks rasechte
raceauto’s met middenmotor. Vanaf 1957 volgden
de 718 RSK Spyder (een verder ontwikkelde versie
van de 550 A Spyder), de 718 RS 60 Spyder, de
718 W-RS Spyder en tot slot de 718 GTR, waarmee
een coupé werd toegevoegd aan de reeks Spyder
modellen.

1

Tot halverwege de jaren 60 behaalden ze meer dan
1.000 raceoverwinningen en ze lieten de concur
renten, die vaak veel meer vermogen hadden, in het
stof bijten. Bijvoorbeeld bij de Targa Florio die
berucht is vanwege de bochtige en smalle wegen.
Bij de 12 Uur van Sebring. Bij tal van bergritten. En
vanzelfsprekend in het mekka van de autosport:
Le Mans. Een succesreeks waarmee Porsche
ontzag inboezemde bij de favorieten. En uitgroeide
tot lieveling van de fans.
Natuurlijk roept elke legende ook een vraag op,
want wat volgt hierna? Ons antwoord: we gaan door
op de wegen buiten het circuit. En voegen een
nieuw hoofdstuk toe aan de legende. Hier en nu.

1 718 RS 60 Spyder voor Porsche fabriek 1
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Elke dag verdient het
om legendarisch te zijn.

Het 718 idee.
De Boxster en de Cayman zetten het tijdperk 718
voort. In hun 4-cilinder turbo-boxermotor klopt het
vechtershart dat al voor ontelbare overwinningen
heeft gezorgd. Ze zijn vastberaden om te overtref
fen. En te overtuigen. Het is dus niet meer dan
logisch dat zij deze 3 cijfers in hun naam dragen en
daarmee de legende 718 voortzetten.

Het design: markant en krachtig. Het onderstel:
typisch Porsche, sportief afgesteld. Tal van perfor
mance-, comfort- en hulpsystemen maken hem
tot de ideale partner – voor uw endorfine.
En in combinatie met de turbomotoren met een
vermogen tot wel 365 pk (269 kW) rest er nog
maar één vraag: waar wacht u nog op?

De 718 modellen zijn gebouwd met hun sporthart
in het midden. Het zijn middenmotor-sportwagens
die de sportiviteit van de legendarische Porsche 718
verenigen met de sportwagens van morgen – en
overbrengen op de wegen van de wereld van van
daag. Met één doel: het dagelijkse leven minder
alledaags maken.

De 718 Boxster en de 718 Cayman.
Sporthart in het midden.

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
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De gulden middenweg hoeft
geen compromissen in te houden.

Het principe van de middenmotor-sportwagen.
Wat de 718 modellen zo bijzonder maakt?
Hun prestaties, hun rijgedrag, hun design en hun
riante ruimteaanbod met 2 bagageruimtes. Maar
bovenal: het middenmotorconcept dat dit alles
mogelijk maakt.
De motor ligt nog geen 30 cm achter de
bestuurder. Effect 1: een merkbare duw in de rug.
Effect 2: een buitengewoon dynamisch bochtengedrag – dankzij het lage en centrale zwaartepunt.
De boxerconfiguratie van de cilinders zorgt boven
dien voor een vermindering van de trillingen en
daardoor voor een gelijkmatiger draaiende motor.
Nog een pluspunt op het gebied van de rijdyna
miek: de kracht van de motor wordt direct op de
achteras overgedragen.

Hoe je dit vermogen optimaal kunt benutten? Door
het gewicht van de auto systematisch te verlagen.
En door het resterende gewicht optimaal te verde
len. De compacte bouwwijze helpt daar voor een
groot gedeelte aan mee. Zonder daarbij concessies
te doen op het gebied van comfort en praktisch
gebruiksgemak.
Zodra u de middenmotor start, tellen alleen nog
maar de miljoenen bochten op aarde. Met u als
middelpunt.

Sportscar DNA
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Niet alles wat licht is,
is ook eenvoudig.

Het principe van de lichtgewicht bouwwijze.
Sneller. Verder. Efficiënter. Bij een sportwagen is
elke gram van belang. Het is dus niet meer dan
logisch dat de 718 modellen over een lichtgewicht
constructie beschikken.
Echt effectief wordt een lichtgewicht constructie
echter pas als het juiste materiaal op de juiste plek
wordt toegepast. Want zonder carrosseriestijfheid
zou er geen dynamiek zijn. Daarom bestaat de kale
carrosserie van de 718 modellen uit zowel alumi
nium als staal.

Er zijn staalsoorten gebruikt die zelfs bij dunwan
dige toepassing een hoge stijfheid hebben.
Daarnaast is er op grote schaal aluminium toege
past, zoals voor de bodemplaat, de portieren, de
bagageruimteklep en de achterklep.
De uiterst efficiënte manier van materialen toepas
sen zorgt voor een lager gewicht en daarmee voor
een lager brandstofverbruik. En dat zonder conces
sies te doen op het gebied van veiligheid.

Sportscar DNA
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Eén legende.
2 persoonlijkheden.
De 718 Boxster.
Het leven is te mooi voor compromissen. Om
dingen niet te doen. Om je droom niet na te jagen.
De 718 Boxster staat symbool voor één ding:
levenslust.
Hij combineert de legende van de 718 met de
vrijheid die een pure roadster kenmerkt: met veel
bochten, veel rijwind en veel adrenaline. Kortom:
met een intense en open rijbeleving. De ideale basis
voor één van de meest opwindende workouts die je
maar kan bedenken: het leven zelf.

De 718 Cayman.
De 718 Cayman doet van zich spreken. In sportief
opzicht uiteraard. Als bochtenverslindende coupé
vertegenwoordigt hij zijn standpunt ver weg van
modetrends en vierbaans uitvalswegen. In de stad
of op het circuit. Maar altijd met zijn sporthart in
het midden.
De 718 Cayman gaat niet simpelweg verder waar
de 718 GTR Coupé in 1963 ophield. Hij maakt zijn
eigen legende waar. Op zijn eigen manier. Met
sportieve daadkracht. Elke bocht opnieuw.

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
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De highlights van de 718 modellen.
 onnectiviteit: verbonden met de wereld.
C
Innovatief infotainment, onlinenavigatie,
Apple® CarPlay en tal van Porsche Connect
diensten.

18

 portief: altijd klaar voor de start.
S
Multifunctioneel GT-sportstuurwiel met rijmodusschakelaar en SPORT Response knop.

Lichtconcept: vooruitkijkend.
De led-dagrijverlichting is geïntegreerd in de
bi-xenonkoplampen – de achterlichten beschikken
over 4-punts remlichten. Tegen meerprijs leverbaar:
led-koplampen met 4-punts dagrijverlichting.

Design: aangescherpt.
Het design is markant, de achterzijde oogt door de
sierlijst nog breder. De bestuurdersruimte is hele
maal gericht op sportiviteit, de uitrusting ervan
hoogwaardig. Een uitgebreid kleur- en materiaal
aanbod.

Vermogen en efficiency: verbeterd.
Boxermotoren met turbotechniek voor meer vermo
gen, een hoog koppel en topprestaties. En dat
bij een relatief laag verbruik. variabele turbinegeometrie (VTG) in de S en GTS modellen.

Rijdynamiek: enorm.
Sportief afgesteld onderstel en een directe stuurin
richting voor goede bochtprestaties. PASM sport
onderstel met 20 mm verlaagde carrosserie voor de
S en GTS modellen.

Sportscar DNA

Sound: typisch Porsche.
Motoren met de vertrouwde, krachtige Porsche
boxer sound, die door het sportuitlaatsysteem nog
intenser wordt.
Veiligheidsniveau: hoog.
De rijstrookwisselhulp en een remsysteem dat aan
het hoge vermogen is aangepast zorgen voor veel
rijplezier en veiligheid.
Ontspanning: elke dag.
Adaptieve dempers voor meer dagelijks comfort.
Daarnaast veel opbergmogelijkheden, genoeg
beenruimte en 2 bagageruimtes met voldoende
opbergruimte.

Grenzen verleggen: in alle opzichten.

Motorisering en uitrusting.
De 718 Boxster en 718 Cayman.
Met de 718 Boxster en 718 Cayman presenteren we
2 rasechte sportwagens. Hun 4-cilinder boxermotor
levert – dankzij de turbotechniek – een indrukwek
kende 220 kW (300 pk) uit een cilinderinhoud van
slechts 2,0 liter.
Ook het remsysteem is afgestemd op de prestatie
drift: de diameter van de remschijven bedraagt bij
de 718 Boxster en 718 Cayman op de vooras
330 mm en op de achteras 299 mm. De zwarte
vaste aluminium monobloc remzadels met
4 zuigers zijn standaard.
Beide 718 basismodellen staan op 18 inch lichtme
talen wielen. Markant detail: de centraal geplaatste
eindpijp is van geborsteld roestvast staal.
De 718 Boxster S en 718 Cayman S.
 portiviteit kan naar een nog hoger plan worden
S
gebracht. Door intensief te trainen. Of door een ‘S’
toe te voegen. Het resultaat: 257 kW (350 pk),

De 718 Boxster GTS en 718 Cayman GTS.
Bij de 718 GTS modellen zorgt een specifiek op
het vermogen aangepaste uitlaatgasturbo voor nog
betere prestaties. In cijfers: 269 kW (365 pk) en
een topsnelheid van 290 km/u.

geproduceerd door een 2,5-liter boxermotor met
turbotechniek. Deze motor beschikt, net als die van
de 911 Turbo, over variabele turbinegeometrie
(VTG).
De 19 inch wielen zorgen voor een goede grip en
dankzij de velgdesigns ook voor een bijzonder spor
tief uiterlijk. Veel indruk maakt ook de krachtige
sound van de boxermotor die uit de centraal
geplaatste dubbele eindpijp klinkt.

Porsche Active Suspension Management (PASM)
inclusief 10 mm verlaagde carrosserie is standaard,
net als Porsche Torque Vectoring (PTV). Dit zorgt
voor meer rijdynamiek en -stabiliteit. Voor een uit
stekend wegcontact zorgen de 20 inch Carrera S
wielen in dynamisch 10-spaaks design. Deze zijn –
kenmerkend voor de GTS – uitgevoerd in zwart
zijdeglans.

Ook in het interieur is de ‘S’ zichtbaar: ten opzichte
van de basismodellen is er meer leder toegepast,
zoals op de stuurwielkrans, de schakel- of keuze
hendel, de inleg bij de portiergrepen, de armsteunen
op de portieren en de deksel van het opbergvak in
de middenconsole.

1 718 Cayman S
2 718 B
 oxster
3 718 C
 ayman GTS

1

2

3

Het exterieur benadrukt de voorwaartse drang –
zelfs bij stilstand. Dankzij grote luchtinlaten, zwarte
accenten aan de voor- en achterzijde alsmede de
getinte frontunits en achterlichten. In het interieur
domineert het uitgebreid in de autosport geteste
Alcantara® dat aangenaam aanvoelt en veel grip
biedt.

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
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De belangrijkste standaarduitrusting van de 718 modellen.
De 718 Boxster en 718 Cayman.
• 2,0-liter turbo-boxermotor
met 220 kW (300 pk) en 380 Nm
• 18 inch Boxster resp. Cayman wielen
• Zwarte aluminium monobloc remzadels met
4 zuigers voor en achter
• Bi-xenonkoplampen
• Sportuitlaatsysteem met centraal
geplaatste eindpijp
• SPORT knop
• Porsche Car Connect
• Windscherm (718 Boxster modellen)

De 718 Boxster S en 718 Cayman S.
• 2,5-liter turbo-boxermotor
met 257 kW (350 pk) en 420 Nm
• Variabele turbinegeometrie (VTG)
• 19 inch Boxster S resp. Cayman S wielen
• Rode aluminium monobloc remzadels met
4 zuigers voor en achter
• Bi-xenonkoplampen
• Sportuitlaatsysteem met centraal
geplaatste dubbele eindpijp
• SPORT knop
• Porsche Car Connect
• Windscherm (718 Boxster modellen)
• Pedalen en voetsteun in sportlook

3

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.

De 718 Boxster GTS en 718 Cayman GTS.
• 2,5-liter turbo-boxermotor met 269 kW (365 pk),
i. c. m. Porsche Doppelkupplung (PDK)
maximaal 430 Nm
• Variabele turbinegeometrie (VTG)
• Porsche Torque Vectoring (PTV)
incl. mechanisch achteras-sperdifferentieel
• Porsche Active Suspension Management (PASM)
inclusief 10 mm verlaagde carrosserie
• 20 inch Carrera S wielen in zwart zijdeglans
• Rode aluminium monobloc remzadels met
4 zuigers voor en achter
• Bi-xenonkoplampen
• Sportuitlaatsysteem met centraal geplaatste
sporteindpijpen in zwart
• Sport Chrono Pakket incl. rijmodus-schakelaar
en Porsche Track Precision App
• Windscherm (718 Boxster modellen)
• Pedalen en voetsteunen in sportlook
• GTS specifieke Alcantara® uitrusting

Design

Op het eerste gezicht: sportief.
Op het tweede gezicht: in de verte verdwenen.

Exterieurdesign.
Doelgericht, niet speels. Zelfbewust, niet
terughoudend. Laag, breed, vlak. Het design
van de 718 modellen wordt gekenmerkt door
sportieve lijnen en duidelijk gedefinieerde vormen.
De horizontale vormgeving van de luchtinlaten
laat het front nog breder ogen, wat voor een nog
imposantere uitstraling zorgt. Bij de GTS modellen
wordt deze uitstraling nog eens versterkt door de
grotere luchtinlaten, de zwarte buitenste airblades
en de zwarte frontspoiler. De spatborden? Onmis
kenbaar Porsche. Ze liggen hoger dan de voorklep
en benadrukken door hun vorm het design van de
koplampen met hun markante binnenwerk en de
geïntegreerde led-dagrijverlichting. Bij de GTS
modellen zijn de frontunits getint uitgevoerd.

De vormgeving van de zijkanten benadrukt het
middenmotorconcept. De wielkasten zijn groot, om
onderdak te bieden aan de maximaal 20 inch grote
wielen. Bij de GTS modellen zijn deze in zwart uit
gevoerd. Eén ding is duidelijk: de 718 modellen zijn
niet gebouwd om in de garage te staan, maar voor
puur rijplezier. Het is dus logisch dat de vorm van
de portieren de rijwind richting de grote luchtinla
ten in de zijkanten stuurt. Voor een optimale lucht
toevoer richting de turbomotoren en daarmee voor
superieure prestaties.
Een ander sportief detail: de buitenspiegels met
V-vormige spiegelvoet.

1 718 Cayman S
2 718 B
 oxster GTS

1
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Waaraan je een echte sporter herkent?
Aan het feit dat je hem meestal van achteren ziet.
De stoffen kap van de 718 Boxster oogt in gesloten
toestand vlak, kenmerkend voor een sportwagen.
Met een druk op de knop opent en sluit de kap
volautomatisch in 9 seconden – zelfs tijdens het
rijden bij een maximale snelheid van 50 km/u.
De achterzijde van de 718 modellen staat symbool
voor de sportieve topprestaties – en voor de top
prestaties van onze designers. Hij oogt strakker,
doelgerichter. En toch allesbehalve aangepast.
De achterlichten zijn vlak en bij de GTS modellen
bovendien getint. Het binnenwerk is driedimensio

naal vormgegeven. De horizontale achterlichten
beschikken elk over 4 led-spots voor de remlichten.
Een sierlijst tussen de beide achterlichten laat de
achterzijde nog breder ogen.
De daarboven geplaatste spoiler schuift bij een
snelheid van 125 km/u automatisch uit, vermindert
de opwaartse druk en zorgt zo voor een nog betere
wegligging. Kenmerkend voor de 718 modellen:
de centraal in de onderzijde achter geplaatste eind
pijp – die bij de S modellen als dubbele eindpijp
is uitgevoerd. De zwarte sporteindpijpen van de
GTS modellen zijn in de GTS specifieke onderzijde
geïntegreerd.

1 718 Cayman GTS
2 718 B
 oxster S

1
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Veel mensen vinden sporten de ideale uitlaatklep.
Wij begrijpen waarom.

Interieurdesign.
Met de intuïtieve bediening, een op topprestaties
gerichte ergonomie en een doelgericht design is
ook het interieur van de 718 modellen volledig
gericht op sportiviteit.
De horizontale vormen geven het dashboard van de
718 modellen een markante uitstraling. Zoals altijd
bij P
 orsche is de ergonomie van hoog niveau: de
naar voren oplopende middenconsole verkort de
afstand van het stuurwiel naar de schakel- of
keuzehendel. De overzichtelijke plaatsing van de
knoppen bespaart tijd.
Een duidelijke verwijzing naar de autosport: het
sportstuurwiel dat van het stuurwiel van de
918 Spyder is afgeleid. Het tegen meerprijs lever
bare GT-sportstuurwiel met kleinere diameter ver
sterkt het cockpitgevoel. Bij de GTS modellen is het
stuurwiel, evenals tal van andere interieurdelen, in
Alcantara® uitgevoerd.

34

Design

Het instrumentenpaneel bevat 3 ronde klokken met
een geïntegreerd 4,6 inch kleurenscherm. Zoals
altijd bij Porsche zit de toerenteller in het midden.
Het Porsche Communication Management (PCM)
met 7 inch touchscreen wordt door het hoogwaar
dige glazen oppervlak optisch perfect in de mid
denconsole geïntegreerd.
Een ideale basis voor een sportieve en actieve
levensstijl. De details? Die bepaalt u zelf. Aan de
hand van de vele individualiseringsmogelijkheden
en een omvangrijk materiaal- en kleurenpalet.

Aandrijving

In 2017 hebben we het in Le Mans bewezen:
met 4 cilinders en een slim concept kun je grote overwinningen behalen.

De motoren.
Je zou misschien zeggen dat rijplezier en vernuft
elkaar uitsluiten. Maar de 718 modellen bewijzen het
tegendeel met klem. Zij verenigen indrukwekkende
prestaties met een uitstekende efficiency.

partikelfilter. Ze voldoen daarmee aan de emissie
norm Euro 6d-TEMP. De noodzakelijke regeneratie
van het partikelfilter verloopt automatisch en onge
merkt.

De 4-cilinder turbomotoren met de voor Porsche
kenmerkende boxer-bouwwijze dragen niet alleen
verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu,
maar ook wat betreft het adrenalinepeil van de
bestuurder. Om de uitstoot van partikeldeeltjes te
verminderen, beschikken alle modellen over een

De acceleratie is enorm – ook bij lage
toerentallen. Daar komt het voor sportwagens ken
merkende hogetoerenkarakter bij. Een hoog vermo
gen in combinatie met een goede doseerbaarheid.
Zo wordt elke rit een sportevenement, bij elke
denkbare snelheid.

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
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De 718 modellen bieden een buitengewone
souplesse dankzij het kenmerkende lage en cen
trale zwaartepunt, dat de middenmotormodellen
van Porsche als vanouds zo lichtvoetig maakt.
De karakteristieke, bijzonder sportieve Porsche
sound vormt ook bij de 718 modellen de passende
soundtrack voor continue topprestaties en is bij de
uitvoering met sportuitlaatsysteem met één druk
op de knop nog intenser te maken.

De 2,0-liter turbo-boxermotor.
De basismodellen worden aangedreven door een
2,0-liter turbo-boxermotor met directe benzineinspuiting (DFI), VarioCam Plus en geïntegreerde
dry-sump-smering. Deze levert een vermogen van
220 kW (300 pk) bij 6.500 1/min. Maximumkoppel:
380 Nm. Dankzij de motor met turbotechniek wordt
dit al geleverd vanaf 2.150 tot 4.500 1/min. Met de
Porsche Doppelkupplung (PDK) accelereren de
718 Boxster en 718 Cayman in slechts 4,9 s
van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt
275 km/u.

De 2,5-liter turbo-boxermotor.
De S modellen beschikken over 2,5 liter cilinder
inhoud. Dit resulteert in 257 kW (350 pk) bij
6.500 1/min. Het maximumkoppel van 420 Nm is
beschikbaar over een indrukwekkend bereik van
2.100 tot 4.500 1/min. Bovendien beschikt deze
motor – net als die van de 911 Turbo – over varia
bele turbinegeometrie (VTG). Die zorgt voor een
vermogensafgifte die nog gelijkmatiger is en daar
mee voor nog meer rijplezier. De voorwaartse
drang stopt pas bij 285 km/u. De sprint van 0 naar
100 km/u vergt bij de S modellen met PDK en
Launch Control slechts 4,2 s.

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
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Voor het geval u nog meer wilt: de krachtige 2,5liter turbo-boxermotor van de 718 GTS modellen
levert maar liefst 269 kW (365 pk). Het maximum
koppel bedraagt in combinatie met Porsche
Doppelkupplung (PDK) 430 Nm – en dat over een
indrukwekkend bereik van 2.100 tot 5.000 1/min.
De voorwaartse drang stopt pas bij 290 km/u.
De sprint van 0 naar 100 km/u vergt bij de 718 GTS
modellen met PDK en Launch Control slechts 4,1 s.

Uitlaatgasturbo.
De 4-cilinder boxermotoren van de 718 modellen
zijn krachtig en efficiënt. Verantwoordelijk hiervoor:
turbotechniek met een compacte uitlaatgasturbo,
die optimaal is afgestemd op de cilinderinhoud en
het vermogen van de motor. De uitlaatgasturbo van
de GTS modellen werd specifiek hiervoor ontwor
pen en zorgt in combinatie met het aangepaste
druksysteem voor nog meer performance.

1

Het resultaat is overduidelijk: het ongekend brede
koppelplateau doet namelijk elke keer dat het gas
pedaal wordt ingetrapt van zich spreken – op nog
geen 30 cm achter uw rug.

Variabele turbinegeometrie (VTG).
De variabele turbinegeometrie (VTG) met
verstelbare geleidingsschoepen aan de turbine
combineert in de S en GTS modellen de voordelen
van een ‘kleine’ uitlaatgasturbo met die van een
‘grote’. Met de uit de 911 Turbo bekende technolo
gie, die specifiek werd afgestemd op de 718 S en
GTS modellen, wordt zowel een snelle respons bij
lage toerentallen als een hoog maximaal vermogen
gerealiseerd.

1 Uitlaatgasturbo
2 Variabele turbinegeometrie (VTG)

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
2
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1

2

3

4

Efficiency verhogende technologieën.
De automatische start-stopfunctie zet de motor
uit bij een snelheid lager dan 7 km/u, bijvoorbeeld
wanneer u de auto richting een rood verkeerslicht
laat uitrollen. Zodra u de koppeling of het gaspedaal
intrapt, wordt de motor weer snel en comfortabel
gestart.

Sportuitlaatsysteem.
Standaard op alle 718 modellen: het sportuit
laatsysteem, waarmee het krachtige geluid van de
middenmotor nog intenser wordt – met een druk
op de knop. Als meeruitvoering zijn sporteindpijpen
van roestvast staal in hoogglanslook in de kleuren
zwart en zilver leverbaar.

In combinatie met Porsche Doppelkupplung (PDK)
is in bepaalde rijsituaties het zogenaamde zeilen
mogelijk. Daarbij wordt de motor ontkoppeld zodat
de remmende werking hiervan wordt voorkomen.
De auto gebruikt zijn bewegingsenergie optimaal
en kan over een langere afstand uitrollen.

1 Eindpijp 718 Boxster en 718 Cayman
2 Dubbele eindpijp 718 Boxster S en 718 Cayman S
3 Roestvast staal sporteindpijpen zwart hoogglans (standaard
voor de 718 GTS modellen) Porsche Exclusive Manufaktur
4 Roestvast staal sporteindpijpen zilver hoogglans
Porsche Exclusive Manufaktur

Aandrijving
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Af en toe moet je in het leven ook terugschakelen.
Om in te halen, bijvoorbeeld.

Krachtoverbrenging.

1

6-versnellings schakelbak.
De krachtoverbrenging wordt bij de 718 modellen
geregeld door een soepele, optimaal op de betref
fende motorkarakteristiek afgestemde 6-versnel
lings schakelbak. De schakelwegen zijn sportief
kort – de benodigde krachten gering. Dat betekent
dus: korte schakeltijden en daardoor een sportieve,
directe rijervaring. Nog opwindender wordt het
rijden met het tegen meerprijs leverbare Sport
Chrono Pakket: in de SPORT en SPORT PLUS modus
zorgt de dynamische tussengasfunctie voor een
optimaal toerental bij het terugschakelen, een
intensere rijbeleving en een indrukwekkende sound.

 orsche Doppelkupplung (PDK).
P
De 7-traps PDK met handmatige en automatische
modus is als meeruitvoering leverbaar. Voor
extreem snel schakelen zonder onderbreking van
de trekkracht. En voor nog betere acceleratiecijfers
in combinatie met een nog lager verbruik.
In de handmatige modus is de schakelrichting
identiek aan die van raceauto’s – naar achteren
toe is opschakelen, naar voren toe terugschakelen.
Voor een rijgevoel als op het circuit.

1 Schakelhendel 6-versnellings schakelbak
2 Keuzehendel P
 orsche Doppelkupplung (PDK)

Informatie over brandstofverbruik en CO₂-emissie vindt u op pagina 162.
2
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Porsche Torque Vectoring (PTV).
Als meeruitvoering leverbaar bij de 718 en 718 S
modellen, standaard bij de 718 GTS modellen:
Porsche Torque Vectoring (PTV). Dit systeem ver
betert de rijdynamiek en de stabiliteit. Het werkt
met een variabele koppelverdeling op de achter
wielen en een mechanisch sperdifferentieel op
de achteras.
Bij een dynamische rijstijl wordt bij een stuurinslag
het wiel aan de binnenzijde van de bocht iets afge
remd. Daardoor komt er tijdelijk meer aandrijfkracht
vrij op het wiel in de buitenbocht, waardoor er een
extra draai-impuls volgt in de ingeslagen richting.
Hierdoor stuurt de auto direct en dynamisch de
bocht in.

Bij lage en gemiddelde snelheden neemt de
souplesse en de stuurprecisie dankzij PTV bedui
dend toe. Bij het uitaccelereren in bochten zorgt
het mechanische achteras-sperdifferentieel daarbij
voor extra rijstabiliteit en grip.
Wat u daarmee wint? Een bijzonder hoge dwars
dynamische stabiliteit van de auto en een uitste
kende tractie. Maar ook een enorme souplesse bij
elke snelheid – gekoppeld aan nauwkeurig instuur
gedrag en evenwichtige reacties op lastwisselin
gen. En wat nog meer? Enorm veel plezier in de
bochten.

Aandrijving
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Onderstel

Brede vlaktes. Eindeloos lange, rechte snelwegen.
Tijd om je eigen koers te bepalen.

Onderstel.
Elke auto kan rechtuit rijden. Pas in de bocht wordt
het verschil gemaakt. Pas in de bocht wordt een
sportwagen echt een sportwagen. Daarbij is het
van belang dat het onderstel is opgewassen tegen
elke sportieve uitdaging. En tegen het hoge vermo
gen van de motoren.
De ascomponenten zijn voor een groot deel van
aluminium gemaakt. Dat zorgt ervoor dat het auto
gewicht en de ongeveerde massa laag blijven. De
grote spoorbreedte en de lange wielbasis zorgen in
combinatie met de specifieke onderstelconstructie
voor een bijzonder nauwkeurig en soepel rijgedrag.

Porsche Active Suspension Management (PASM).
PASM is een elektronisch systeem voor de verstel
ling van de schokdempers en is standaard bij de
718 GTS modellen. Voor alle andere modellen is het
tegen meerprijs leverbaar. Afhankelijk van wegdek
en rijstijl regelt dit systeem continu voor elk wiel
afzonderlijk de schokdemperkracht. Bovendien is
de carrosserie met 10 mm verlaagd.
PASM heeft 2 instellingen die met een knop in de
middenconsole kunnen worden geselecteerd:
in de normale stand is de demping afgestemd op
comfort, terwijl de sportstand duidelijk sportiever
en stugger aanvoelt.
Het resultaat is voelbaar: meer rijstabiliteit, meer
comfort, meer performance.
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Porsche Stability Management (PSM).
Alle 718 modellen beschikken over het verder ont
wikkelde Porsche Stability Management (PSM) –
een automatisch regelsysteem voor de stabilisering
in kritieke rijdynamische situaties.
Bij het accelereren op ongelijkmatig wegdek verbe
tert PSM de tractie. Voor een hoge mate van rijsta
biliteit en veiligheid – en tegelijkertijd voor een
buitengewone souplesse.

1

Wielen.
De 718 Boxster en 718 Cayman modellen staan
op 18 inch wielen – beide met een onderscheidend
design. De S modellen staan op 19 inch wielen,
de GTS modellen op 20 inch Carrera S wielen in
zwart zijdeglans.
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2

3

Alle 718 modellen staan – zoals het hoort bij een
echte sportwagen – op lichtmetalen wielen.
De brede achterwielen zorgen voor veel stabiliteit
en een goede bochtenperformance.
De rolweerstand en het bandengewicht zijn verhou
dingsgewijs laag, wat het verbruik ten goede komt.

4

5

Het bandenspanningscontrolesysteem (RDK) zorgt
voor meer veiligheid.
Tegen meerprijs zijn ook 20 inch wielen uit het
individualiseringsprogramma leverbaar.

6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

8

18 inch Boxster wiel
18 inch Cayman wiel
19 inch Boxster S wiel
19 inch Cayman S wiel
20 inch Carrera S wiel
20 inch Carrera Classic wiel
20 inch Carrera Sport wiel
20 inch 911 Turbo wiel

Onderstel
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Elektromechanische stuurbekrachtiging.
Een directe besturing die haar naam alle eer aan
doet. De directe overbrenging van de besturing
zorgt voor een lichtvoetiger instuurgedrag en een
nog sportievere rijbeleving – in combinatie met
het vertrouwde comfort.
Stuurbekrachtiging Plus.
Als meeruitvoering is de comfortabele snelheids
afhankelijke stuurbekrachtiging Plus leverbaar.
Bij hoge snelheden reageert de besturing zoals
gewoonlijk krachtig. Bij lage snelheden kunt u
bovendien veel soepeler manoeuvreren en
inparkeren.
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En weer een paar tienden van een seconde gewonnen.
Om langer te kunnen genieten.

High performance-systemen.
SPORT knop.
Met de SPORT knop heeft u de keuze uit een meer
comfortabele of juist een meer sportieve afstelling.
Zodra u de knop indrukt, reageert de motor nog
directer. Bovendien wordt het sportuitlaatsysteem
ingeschakeld.
Bij auto’s met Porsche Doppelkupplung (PDK)
schakelt de bak op een later tijdstip op en sneller
terug. Bovendien wordt de zeilmodus uitgeschakeld.
 port Chrono Pakket.
S
Het Sport Chrono Pakket is standaard bij de GTS
modellen en voor de andere 718 modellen
als meeruitvoering leverbaar. Hiermee kunnen het
onderstel, de motor en de versnellingsbak nog
sportiever worden afgesteld. Zijn functies lanceren
u naar nieuwe sportieve hoogten. Een grote rol
hierbij speelt de van de 918 Spyder afgeleide
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rijmodus-schakelaar aan het stuurwiel. Zonder de
hand compleet van het stuurwiel te hoeven nemen,
kunt u kiezen uit 4 instellingen: Normal, SPORT,
SPORT PLUS en Individual, waarmee u de auto nog
beter kunt afstemmen op uw persoonlijke rijstijl.

snel mogelijke vermogensafgifte. Dat betekent: een
maximale respons gedurende ongeveer 20 seconden,
bijvoorbeeld om in te halen. Een grafische timer in
het instrumentenpaneel laat zien hoe lang de functie
nog beschikbaar is.

In combinatie met het PDK omvat het Sport Chrono
Pakket 3 extra functies. De eerste functie: Launch
Control. Deze zorgt voor de optimale startacceleratie
voor een vliegende start.

1 Rijmodus-schakelaar op het GT-sportstuurwiel
2 Sport Chrono stopwatch

De tweede functie: schakelschema circuit. De PDK
werkt nu met ultrakorte schakeltijden en optimale
schakelpunten voor een maximaal acceleratiever
mogen.
De derde functie: SPORT Respons. Met de knop in
het midden van de rijmodus-schakelaar worden
de motor en de versnellingsbak voorbereid op een zo

1

2

De dynamische versnellingsbaksteunen zijn onder
deel van het Sport Chrono Pakket. Het elektronisch
geregelde systeem beperkt de voelbare bewegingen
en trillingen van de hele aandrijflijn, vooral die van
de motor, tot een minimum. En het combineert de
voordelen van een harde motorophanging met die
van een zachte ophanging. Kortom, het zorgt voor
meer rijstabiliteit en meer rijcomfort.

Eveneens inbegrepen bij het Sport Chrono Pakket:
de Porsche Track P
 recision App. Daarmee kunt
u in combinatie met de optie navigatie incl.
Porsche Connect rondetijden en rijgegevens
registreren en de resultaten via uw smartphone
aflezen, beheren, delen en vergelijken met andere
bestuurders. De app maakt daarvoor gebruik van
gps-signalen en zeer nauwkeurige gegevens van
de boordcomputer en helpt u om uw rijperfor
mance te verbeteren. Grafische analyses en een
videoanalyse laten tot op de milliseconde zien
waar er ruimte voor verbetering is. Ronde na ronde.

PSM Sport.
In combinatie met het Sport Chrono Pakket
wordt PSM uitgebreid met een sportstand.
In de GTS modellen zelfs standaard. De sportstand
maakt een duidelijk sportievere rijstijl mogelijk,
terwijl PSM op de achtergrond actief blijft. Voor
een nog intensere rijbeleving.
PASM sportonderstel.
Als meeruitvoering leverbaar voor de S en GTS
modellen: het PASM sportonderstel. De carrosserie
is met 20 mm verlaagd. De veren zijn harder en
korter en de dwarsstabilisatoren op de voor- en
achteras hebben een hogere torsiestijfheid.

1, 2	Porsche Track Precision App

1

2
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Veiligheid

U heeft toch geen tijd te verliezen?

Remmen.
1

In de sport gaat het om prestaties. Dat geldt zowel
voor de motor als voor de remmen. Daarom beschik
ken de 718 modellen over vaste aluminium monobloc
remzadels met 4 zuigers.
Bij de 718 Boxster en 718 Cayman zijn de remzadels
zwart, bij de S en GTS modellen rood. De rem
schijven hebben een diameter van 330 mm voor
en 299 mm achter. Het remsysteem van de S en
GTS modellen is op de vooras versterkt.

2

3

Voor een hogere vormvastheid, een lager gewicht
en een beter drukpuntgedrag – ook bij extreme
belasting – worden eendelige remzadels van het
gesloten type toegepast. De pedaalslag is kort, het
drukpunt exact. De remschijven zijn geperforeerd
en inwendig geventileerd voor meer remvermogen
op nat wegdek en een optimale koeling.

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Beproefd in de autosport: de tegen meerprijs lever
bare Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Bij de 718 modellen hebben de geventileerde
keramische remschijven van PCCB zowel voor als
achter een diameter van 350 mm – voor nog
betere remprestaties.
PCCB beschikt over geel gespoten vaste aluminium
monobloc remzadels met 6 zuigers op de vooras
en met 4 zuigers op de achteras. Deze zorgen bij
het afremmen voor een duidelijk hogere en vooral
constante remdruk.

Een ander voordeel van het keramische remsysteem
is het extreem lage gewicht van de remschijven:
ze wegen ongeveer de helft van gietijzeren rem
schijven van een vergelijkbaar type en formaat.
Het resultaat: een betere wegligging en meer
rijcomfort, vooral op ongelijkmatig wegdek. Ook
de souplesse en de handling van de auto nemen
daarbij toe.

1 Rem 718 Boxster en 718 Cayman
2 Rem 718 Boxster S en 718 Cayman S,
718 Boxster GTS en 718 Cayman GTS
3 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Vooral bij hoge belastingen zijn alle voorwaarden
aanwezig om de remweg tot een minimum te
beperken. Bovendien wordt het afremmen bij hoge
snelheden nog veiliger dankzij de grote fadingvast
heid van PCCB.
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Airbags en Porsche Side Impact
Protection System (POSIP).
De vooruitstrevende airbagtechnologie van de
718 modellen: fullsize-airbags voor bestuurder en
bijrijder, die afhankelijk van de ernst en aard van het
ongeval, in twee fasen worden geactiveerd.
Alle 718 modellen beschikken bovendien over het
Porsche Side Impact Protection System (POSIP).
Het bestaat uit verstevigingsprofielen in de portie
ren voor aanrijdingen van opzij en 2 zijairbags per
kant: de zijwangen van de stoelen zijn uitgerust
met een thoraxairbag en in de portierpanelen is een
hoofdairbag ondergebracht, die zich van onderaf uit
het paneel ontvouwt.

Koprolbescherming.
Bij de open 718 Boxster modellen zorgt een twee
delige koprolbescherming voor een maximale pro
tectie bij een koprol of een aanrijding van opzij. De
voorste koprolbescherming is gemaakt van hoog
vast staal, terwijl de rolbeugels achter de stoelen
van aluminium en staal zijn. Deze zijn volledig
bekleed en zorgen voor een hoog veiligheidsniveau.

Veiligheid
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Waarom zou je alleen overdag sporten?

Lichtconcept.
Regen. Mist. Duisternis. Een echte sporter laat zich
daar niet door weerhouden. Daarom beschikken alle
718 modellen over bi-xenonkoplampen met geïnte
greerde dagrijverlichting met led-techniek.
Aan de achterzijde maakt het driedimensionale
design van de achterlichten, met 4 led-spots per
remlicht, een blijvende indruk. Voor een hoge
lichtopbrengst zijn alle verlichtingsfuncties in
led-techniek uitgevoerd.
Porsche Dynamic Light System (PDLS).
Tegen meerprijs is het Porsche Dynamic Light
System (PDLS) inclusief markante dagrijverlichting
met 4 led-spots per koplampunit, koplampsproei
ers en dynamische lichtbundelhoogteverstelling

1

leverbaar. De dynamische bochtenverlichting laat
de koplampen afhankelijk van de stuurinslag en de
rijsnelheid in de bocht meezwenken – voor een
betere verlichting van scherpe bochten of bij het
afslaan. Kortom, zodra u de bocht in gaat, is het
licht er al.
Led-koplampen incl. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus).
Een hoog veiligheidsniveau in combinatie met een
sportief design: tegen meerprijs zijn led-koplampen
inclusief PDLS Plus leverbaar. De led-techniek
heeft een lange levensduur en een hoge efficiency.
Daarnaast raken de ogen door de daglichtachtige
kleur minder snel vermoeid dan bij andere syste
men het geval is. Voor een optimaal zicht zorgen de

geïntegreerde dagrijverlichting met 4 led-spots
per koplampunit, de koplampsproeiers en de dyna
mische lichtbundelhoogteverstelling.
Een bijzonder onderdeel van PDLS Plus is de groot
lichtassistent. Een camera herkent hierbij tege
moetkomend en voor u rijdend verkeer en past de
intensiteit en reikwijdte van uw verlichting continu
en traploos aan de rijsituatie aan. Zo kunt u het
straatverloop, voetgangers of gevaarlijke situaties
vroegtijdig waarnemen, zonder daarbij andere ver
keersdeelnemers te hinderen.

1 Led-achterlicht met 4-punts remlicht
2 Led-koplamp met 4-punts dagrijverlichting

2
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Comfort

Eén ding is sinds 1953 niet veranderd:
de bestuurder heeft het voor het zeggen.

Interieur.

74

Het sportstuurwiel in puristisch design, de naar
voren oplopende middenconsole, de 3 ronde klok
ken met een centrale plek voor de toerenteller: in
het interieur is alles gericht op de bestuurder. Alle
knoppen en functies kunnen intuïtief worden
bediend, alle informatie kan eenvoudig worden
afgelezen.

Het instrumentenpaneel met een 4,6 inch kleuren
scherm toont continu de gegevens van de boord
computer. Andere gegevens die op het scherm
kunnen verschijnen zijn de kaart van het als
meeruitvoering leverbare navigatiesysteem, even
tuele waarschuwingen of communicatie- en
audio-instellingen.

Voor een ergonomie die niet alleen tijd bespaart,
maar ook bijdraagt aan een fraaie aanblik. Bij
Porsche gaan vorm en functie namelijk hand in
hand.

De toegepaste materialen passen bij het sportieve
karakter. Leder en Alcantara® zorgen voor een
goede grip, de sportstoelen met hun stevige kus
sens ondersteunen u in snel gereden bochten.

Porsche Communication Management (PCM) met
7 inch touchscreen en als meeruitvoering leverbare
optie navigatie incl. Porsche Connect voegt met
eindeloze mogelijkheden een extra component toe
aan vorm en functie. Met de Porsche Connect
diensten wordt de bestuurder namelijk in verbin
ding gebracht met de digitale wereld.

De lederuitrusting Sport-Tex is verkrijgbaar in zwart
of de stijlvolle bi-colorcombinatie grafietblauw-krijt.
Sport-Tex is luchtdoorlatend, biedt een goede grip
en heeft een markant uiterlijk. Voor een sportief
accent zorgt het stikpatroon van de sportstoelen
Plus, met sierstiksels die gedeeltelijk in een con
trasterende kleur zijn uitgevoerd.

Comfort

Voor de 718 GTS modellen is tegen meerprijs bij
voorbeeld het interieurpakket GTS leverbaar, dat
het markante en sportieve voorkomen van de
718 GTS modellen nog verder benadrukt. Markant,
door het effect van de accentkleuren karmijnrood
of krijt in het interieur. Sportief, door nog meer
Alcantara® interieurdelen in combinatie met de
zwarte lederuitrusting en sierstrips van carbon.
Hoe dat er concreet uitziet? Dat is aan u. De vele
uitrustingsopties, materialen en kleuren laten nau
welijks nog iets te wensen over.

1 718 Boxster GTS, lederuitrusting met aanvullende Alcantara®
interieurdelen, interieurpakket GTS zwart-karmijnrood

1

Sportstuurwiel.
Licht, functioneel, in 3-spaaks design: het sport
stuurwiel. Het is afgeleid van het stuurwiel van de
918 Spyder en het versterkt met het kleine stuur
wielhart en de sierring rond het Porsche embleem
het sportieve karakter. In combinatie met PDK
beschikt het sportstuurwiel over 2 schakelpaddles
van lichtmetaal met bijzonder korte schakelwegen.
GT-sportstuurwiel.
Het tegen meerprijs leverbare GT-sportstuurwiel
heeft een kleinere diameter. De spaken zijn zwart,
de zilverkleurige sierstukken zijn vastgeschroefd.
Voor een sportieve aanblik? Absoluut. Maar vooral
ook voor een rijgevoel zoals in de autosport.
Daarom is het GT-sportstuurwiel ook standaard in
alle GTS modellen en bekleed met het uit de auto
sport bekende Alcantara®.

Tegen meerprijs leverbaar voor alle stuurwielen:
stuurwielbediening en stuurwielverwarming. Veel
audio-, telefoon- en navigatiefuncties alsmede het
4,6 inch kleurendisplay en de boordcomputer kun
nen daarmee op comfortabele wijze worden
bediend.
Airconditioning.
Tegen meerprijs is een 2-zone automatische air
conditioning met gescheiden temperatuurregeling
voor bestuurder en bijrijder leverbaar. Met 3 instel
bare klimaatstijlen. Een adsorptie-koolfilter houdt
het interieur vrij van stofdeeltjes, pollen en geurtjes
en filtert fijnstof zorgvuldig uit de lucht voordat
deze in het interieur terechtkomt.

Licht Design Pakket.
Het tegen meerprijs leverbare Licht Design Pakket
is niet alleen praktisch, maar vooral ook zeer fraai.
Het bestaat uit dimbare led-verlichting voor
verschillende gedeeltes van het interieur.
 orsche Entry & Drive.*
P
Met het als meeruitvoering leverbare Porsche
Entry & Drive kunt u de autosleutel in uw zak of tas
laten. Zodra u de portiergreep beetpakt of uw hand
het embleem op de voorklep nadert, of de logo’s
op de achterzijde, vraagt Porsche Entry & Drive de
toegangscode op die in de sleutel is opgeslagen.
Is de aangetroffen code correct, dan wordt
het portier of de bagageruimteklep ontgrendeld.
De motor wordt gestart of afgezet met de
elektrische contact-startschakelaar.

1 S
 portstuurwiel
2 Multifunctioneel GT-sportstuurwiel met rijmodusschakelaar (Sport Chrono Pakket)

**Porsche Entry & Drive is volgens de laatste stand van de techniek opgebouwd. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat de encryptiecode van de sleutel
met radiografische afstandsbediening door derden wordt onderschept en wordt gebruikt om de auto te openen of te ontvreemden.
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1

2

Het is uw leven.
Dus zorg voor de beste zitplaatsen.

Stoelen.
Sportstoelen.
De sportstoelen zitten comfortabel – en bieden
optimale ondersteuning bij dynamisch gereden
bochten. De stoelen zijn voorzien van een elektri
sche rugleuningverstelling en een mechanische
lengte- en hoogteverstelling. De middenbaan van
de stoelen is bekleed met Alcantara®.
Volledig elektrisch verstelbare sportstoelen.
U wilt naast sportiviteit ook comfort? Bij de tegen
meerprijs leverbare volledig elektrisch verstelbare
sportstoelen kunnen de stoelhoogte, de kantelhoek
van de rugleuning en de kantelhoek en diepte van
het zitkussen worden versteld. Daarnaast beschik
ken deze stoelen over een lengteverstelling en een
4-voudig verstelbare lendensteun. Ook het stuur
wiel is elektrisch te verstellen. Het geïntegreerde
Memory Pakket slaat onder meer de stand van
beide buitenspiegels en alle stoel- en stuurwielin
stellingen aan bestuurderszijde op.

**Op sportkuipstoelen mogen geen kinderzitjes worden geplaatst.
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Sportstoelen Plus.
Tegen meerprijs zijn voor de 718 en 718 S modellen
de met leder beklede sportstoelen Plus leverbaar.
Deze beschikken over een elektrische leuningver
stelling alsmede mechanische lengte- en hoogte
verstelling. De GTS modellen hebben deze stoelen
standaard. De zijwangen van de zitkussens en rug
leuningen voelen iets steviger, sportiever aan en
bieden nog meer zijdelingse steun.
Adaptieve sportstoelen Plus.
De ideale combinatie van sportiviteit en comfort:
de tegen meerprijs leverbare adaptieve sportstoe
len Plus. Ten opzichte van de sportstoelen Plus zijn
dit volledig elektrisch verstelbare sportstoelen
waarbij bovendien de zijwangen van de zitting en
de leuning kunnen worden versteld.
Sportkuipstoelen.*
Naar keuze leverbaar: de sportkuipstoelen met
neerklapbare rugleuning, geïntegreerde thoraxair
bag en handmatige lengteverstelling. De stoelkuip
is gemaakt van met glas- en koolstofvezel ver
sterkte kunststof met een oppervlak van siercarbon.

Stoelverwarming en stoelventilatie.
Als meeruitvoering is stoelverwarming voor alle
stoelen leverbaar. Ook stoelventilatie is leverbaar
(niet voor de sportkuipstoelen, stoelen met een
middenbaan van Alcantara® of Sport-Tex) – voor
een aangenaam en droog gevoel, zelfs als de tem
peraturen hoog oplopen.
Voorbereiding voor kinderzitje.*
Tegen meerprijs is er een voorbereiding voor een
ISOFIX-kinderzitje op de bijrijdersstoel leverbaar, in
combinatie met de mogelijkheid om de airbag bui
ten werking te stellen. Via het Porsche Tequipment
accessoireprogramma kunt u Porsche kinderzitjes
aanschaffen. Deze zijn speciaal getest en goedge
keurd voor de Porsche modellen.

1

1, 6	Sportkuipstoel
2	Sportstoel (standaard)
3 Volledig elektrisch verstelbare sportstoel
4	Sportstoel Plus
5 Adaptieve sportstoel Plus

2

3

4

5

6
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Hoeveel sportiviteit er in een sportwagen past?
Probeer het zelf uit.

Bagageruimtes en opbergmogelijkheden.
Van een echte sportwagen mag je veel verwachten.
Het middenmotorconcept van de 718 modellen
zorgt niet alleen voor een zeer dynamisch rijgedrag,
maar ook voor twee royale bagageruimtes.
Bij beide modellen heeft de voorste bagageruimte
een inhoud van 150 liter. Bij de 718 Boxster is ach
terin ruimte voor 125 liter aan bagage – of het dak
nu geopend of gesloten is. Bij de 718 Cayman is de
bagageruimte achterin 275 liter groot. Dankzij het
oppervlak boven de motorafdekking is er zelfs
genoeg ruimte voor langere bagagestukken.
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Maar ook in het interieur bieden handige opberg
mogelijkheden volop ruimte. In het vak onder de
armsteun is de tegen meerprijs leverbare smart
phone-opbergruimte ondergebracht, voor een opti
male ontvangst en een ideale verbinding tussen uw
smartphone en uw 718 model. Nog meer opberg
ruimte heeft u dankzij de 2 opbergvakken in de
portieren, de kledinghaken aan de achterzijde van
de rugleuningen en de 2 praktische bekerhouders
boven het dashboardkastje.

Teamsport.
Ook zonder bijrijder.

Hulpsystemen.
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Adaptieve cruise control.
Dit systeem is tegen meerprijs in combinatie met
de P
 orsche Doppelkupplung (PDK) leverbaar. Het
regelt volledig zelfstandig de snelheid van uw 718,
afhankelijk van de afstand tot uw voorligger. Hier
toe bewaken radarsensoren in het front het gebied
voor uw auto. Wanneer u met een bepaalde vooraf
ingestelde snelheid rijdt en u een voertuig nadert
dat met een lagere snelheid voor u rijdt, past het
systeem de snelheid van uw auto daarop aan door
gas te minderen of licht te remmen. Net zo lang
tot een van tevoren ingestelde afstand is bereikt.

Rijstrookwisselhulp.
De als meeruitvoering leverbare rijstrookwisselhulp
bewaakt met behulp van radarsensoren de dode
hoek en het gebied achter de auto. Vanaf een snel
heid van 15 km/u waarschuwt het systeem de
bestuurder door middel van een optisch signaal in
de venster driehoek voor voertuigen die van achte
ren naderen, of die zich in de dode hoek bevinden.
Vooral op de snelweg zorgt de rijstrookwisselhulp
hierdoor voor meer comfort en veiligheid. Het sys
teem grijpt echter niet in en laat zich op elk wille
keurig moment ook uitschakelen.

Uw 718 houdt nu deze afstand tot de voorligger aan.
Als dit voertuig nog verder vertraagt, verlaagt de
adaptieve cruise control daarop ook uw snelheid –
zo nodig tot u helemaal stilstaat. Daarnaast verhoogt
het systeem de remparaatheid de afstand tot het
voertuig voor u korter wordt. Het systeem waar
schuwt u met een akoestisch en een optisch signaal
als het gevaar voor een botsing reëel wordt. Boven
dien wordt dan een korte remschok gegeven. Bij
een herkende noodstop wordt een door de bestuur
der begonnen remactie binnen bepaalde systeem
grenzen door remkrachtondersteuning versterkt.

ParkAssistent en achteruitrijcamera.
Met 4 onopvallende sensoren aan de achterzijde
waarschuwt de tegen meerprijs leverbare
ParkAssistent de bestuurder met een akoestisch
signaal voor herkende obstakels. De frequentie van
de signalen geeft de afstand tot het obstakel aan.

Comfort

Met de tegen meerprijs leverbare achteruitrijcamera verloopt nauwkeurig achteruit inparke
ren en manoeuvreren stukken eenvoudiger. Dat
gebeurt met behulp van het camerabeeld en met
de dynamische hulplijnen die op het beeldscherm
van het PCM verschijnen en die het traject aandui
den dat de auto bij de actuele wielstand aflegt.
Snelheidslimietindicator.
De tegen meerprijs leverbare snelheidslimietindicator werkt met een camera en informeert
u op het display in het instrumentenpaneel en op
het beeldscherm van het PCM over snelheidsbe
perkingen, inhaalverboden en het einde van deze
situaties.

1 Adaptieve cruise control
2 Snelheidslimietindicator

Tegen meerprijs is ook een ParkAssistent met
4 extra sensoren in de voorbumper leverbaar.
Er wordt gewaarschuwd door middel van geluids
signalen en optisch met een schematische
weergave van de auto op het centrale display.
1

2

Voor iedereen die niet stil in een hoekje wil blijven zitten.

De soundsystemen.
Sound Package Plus.
Sound P
 ackage Plus zorgt voor een indrukwekkend
geluid, dankzij 6 luidsprekers met in totaal 110 W
vermogen bij de 718 Boxster en 8 luidsprekers met
in totaal 150 W bij de 718 Cayman. Door de in het
PCM geïntegreerde versterker wordt de klankbele
ving in het interieur optimaal afgestemd op de
bestuurder en de bijrijder.
BOSE® Surround Sound System.
Speciaal voor Porsche ontwikkeld en optimaal
afgestemd op de specifieke interieurakoestiek van
de 718 Boxster en 718 Cayman: het tegen meerprijs
leverbare BOSE® Surround Sound System. Het
audiosysteem beschikt over 10 uitgangskanalen
en 10 luidsprekers inclusief een gepatenteerde,
in de carrosserie geïntegreerde 100 W lagetonen
luidspreker (actieve subwoofer) en beschikt over
een totaal vermogen van 505 W. Elke afzonderlijke
luidspreker van dit volactieve systeem kan optimaal
aan het interieur van de auto worden aangepast.
Kortom: in de 718 modellen staat u altijd in het
middelpunt.

84

Comfort

Burmester® High-End Surround
Sound System.
Uw eigen auto is wellicht de laatste plek ter wereld
waar u nog ongestoord muziek kunt luisteren. En
luistert u muziek, dan doet u dat meteen goed –
dankzij de meest vooraanstaande Duitse fabrikant
van hoogwaardige soundsystemen. Het resultaat:
een klankperformance van het hoogste niveau,
speciaal afgestemd op uw 718 Boxster of
718 Cayman.

Om de onmiskenbaar heldere, zuivere en onver
vormde hoge tonen te kunnen weergeven, worden
elektrostatische tweeters (Air Motion Transformer,
AMT) toegepast.

In getallen klinkt dat zo: 12 uitgangskanalen met
een totaal vermogen van 821 W; 12 luidsprekers
inclusief een actieve subwoofer en een 300 W
D-klasseversterker, een totaal membraanoppervlak
van meer dan 1.340 cm² en een frequentiebereik
van 35 Hz tot 20 kHz.

1 Burmester® High-End Surround Sound System
2 BOSE® Surround Sound System

Alle luidsprekerframes zijn nauwkeurig op elkaar
afgestemd en zorgen daardoor voor een natuurlijke
en substantiële ruimtelijke klankervaring, zelfs bij
hoge geluidsvolumes.

1

Hierbij maakt het Burmester® systeem gebruik van
een gepatenteerde, in de carrosserie geïntegreerde
subwoofer. De analoge en digitale filters zijn nauw
keurig gedefinieerd voor de specifieke inbouw
plaats in de auto.

2

Porsche Connect

Haal meer uit uw dag. Elke dag.

Porsche Connect.
 orsche Connect breidt de bestaande functies van
P
de auto uit met slimme diensten en apps. Allemaal
bedoeld om de band tussen bestuurder en auto te
verstevigen. Om de fascinatie voor Porsche te
versterken. En de uitdagingen van alledag snel en
eenvoudig het hoofd te bieden.
Porsche Communication Management (PCM).
Porsche Communication Management (PCM) is uw
centrale besturingsunit voor audio en communica
tie. De huidige generatie met mobiele-telefoon
voorbereiding en audio-ingangen beschikt over een
7 inch touchscreen met hoge resolutie, waarmee
veel wagenfuncties eenvoudig kunnen worden
bediend. Tijdens het rijden kunt u genieten van uw
favoriete muziek via de cd-/dvd-speler, sd-kaarten,
interne harde schijf van 10 GB (Jukebox), AUX-in
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gang of USB-aansluiting voor bijvoorbeeld uw
iPhone®. Natuurlijk kunt u ook gewoon naar
de radio luisteren.
De tegen meerprijs leverbare smartphone-opberg
ruimte in de middenconsole schakelt het signaal
van uw mobiele telefoon direct door naar de
buitenantenne van de auto. Dit spaart de batterij
van uw mobiele telefoon en zorgt voor een optimale
telefoonontvangst.

Navigatie incl. Porsche Connect.
Met de optie navigatie incl. Porsche Connect komt
u sneller aan op uw bestemming. Bovendien kunt u
gebruikmaken van veel Porsche Connect diensten.
Navigatiebestemmingen voert u feilloos in via de
onlinespraakbediening. Alle onlinefuncties gebruikt
u met behulp van de geïntegreerde LTE-communi
catiemodule met simkaartlezer. In sommige landen,
waaronder Nederland, is bovendien een geïnte
greerde LTE-compatibele simkaart met databundel
voor het gebruik van Porsche Connect diensten in
de prijs inbegrepen.

1 Smartphone-opbergruimte in de middenconsole
2 Porsche Connect diensten

1

2

Porsche Connect diensten.*
In combinatie met de optie navigatie incl. Porsche
Connect heeft u toegang tot talrijke andere
Porsche Connect diensten, die in verschillende
pakketten worden aangeboden. Hiertoe behoren
onder andere de diensten realtime verkeersinfor

matie, Satellietkaart en Online kaartupdate.
Daarmee weet u al voordat u wegrijdt via welke
route u het snelst op de plaats van bestemming
arriveert. Met behulp van de realtime verkeersinfor
matie wordt de route op basis van de actuele
verkeerssituatie elke minuut opnieuw berekend.

1 Realtime verkeersinformatie

**De Porsche Connect diensten (met uitzondering van de Car Connect diensten) hebben een kosteloze gebruiksperiode die per dienstenpakket en land verschilt
en voor Nederland 24 maanden bedraagt. In bepaalde landen zijn geen of niet alle Porsche C
 onnect diensten beschikbaar. In bepaalde landen – waaronder
Nederland – is bovendien een geïntegreerde LTE-compatibele simkaart inclusief databundel voor het gebruik van specifieke Porsche C
 onnect diensten in de
prijs inbegrepen. Voor het gebruik van de wifi-hotspot en de andere Porsche C
 onnect diensten zoals muziekstreaming via de geïntegreerde LTE-compatibele
simkaart is in deze landen tegen betaling een datapakket in de Porsche Connect Store verkrijgbaar. Ook kan een eigen simkaart worden gebruikt voor het tot
stand brengen van een dataverbinding. Voor meer informatie over de kosteloze gebruiksperiodes en de kosten voor de verlenging alsmede de beschikbaarheid
van de verschillende diensten in uw land kunt u kijken op www.porsche.com/connect of contact opnemen met uw Porsche dealer.
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1

 onnect smartphone apps.
C
Porsche Connect biedt naast slimme diensten nog
twee smartphone apps: de eerste app is Porsche
Car Connect waarmee u gegevens over uw auto
kunt opvragen en bepaalde functies van uw auto op
afstand kunt bedienen via uw smartphone of Apple
Watch®. Ook Porsche Vehicle Tracking System
(PVTS) met diefstalherkenning maakt deel uit van
Porsche Car Connect.
De tweede app is de Porsche Connect App, waar
mee u bestemmingen al voordat u wegrijdt naar uw
Porsche kunt overbrengen. Zodra u uw smartphone
met het PCM verbindt, worden uw bestemmingen
in de auto weergegeven en kunt u direct de navi
gatie starten. Ook de agenda van uw smartphone
wordt direct op het PCM weergegeven. Hierin
opgeslagen adressen kunnen eveneens voor de
navigatie worden overgenomen. Bovendien biedt de
Porsche Connect App u dankzij de geïntegreerde
muziekstreamingfunctie toegang tot miljoenen
muzieknummers.

Apple® CarPlay.
Met het tegen meerprijs leverbare Apple® CarPlay
verbindt u uw iPhone® met uw Porsche en kunt u
bepaalde apps direct op het centrale display van
het Porsche Communication Management (PCM)
openen. Via de spraakherkenning Siri® kunt u de
apps eenvoudig gebruiken en u toch optimaal op de
weg concentreren.
My Porsche.
U kunt elke Porsche geheel volgens uw persoonlijke
wensen configureren. Dat geldt ook voor Porsche
Connect. In My Porsche vraagt u relevante wagen
gegevens op en personaliseert u uw Porsche
Connect diensten zoals u dat wilt – bijvoorbeeld
door nieuwe bestemmingen voor uw navigatiesys
teem toe te voegen of uw favoriete nieuwsbronnen
te selecteren, die u in de auto kunt laten voorlezen.
Bovendien kunt u in My Porsche te allen tijde nog
meer gebruikers aanmaken – bijvoorbeeld
gezinsleden of vrienden.

Porsche Connect Store.
U wilt de looptijd van uw contract verlengen of
misschien aanvullende Porsche Connect diensten
kopen? Bezoek dan de Porsche Connect Store op
www.porsche.com/connect-store en bekijk wat
Porsche Connect u allemaal te bieden heeft.

1 P
 orsche Car Connect – Overzicht
2 Porsche Car Connect – Status
3 Porsche C
 ar Connect – Afstandsbediening

Op www.porsche.com/connect vindt u meer infor
matie over de beschikbare diensten en smartphone
apps. Het Porsche Connect dienstenaanbod wordt
regelmatig uitgebreid.
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2

3

Samenvattend

Het leven gaat 24 uur per dag door.

Samenvattend.
Laten we het legendarische verleden van de 718
even buiten beschouwing laten en in plaats daarvan
kijken naar wat er buiten op ons wacht. Naar de
meer dan 35 miljoen kilometer aan wegen met een
ontelbaar aantal bochten. Hoe je die het beste kunt
ervaren? Met een middenmotor sportwagen die in
alle opzichten uitstraalt wat hij is: onverzadigbaar.
De legende leeft voort.
In de 718 Boxster en de 718 Cayman.
Sporthart in het midden.

Samenvattend
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We geloven in de liefde voor een sportwagen.
En de liefde voor detail.

Individualisering.
Stelt u zich eens voor dat alles mogelijk zou zijn.
U zou de sportwagen van uw dromen kunnen
bouwen, zonder beperkingen. Met een ruime keuze
aan kleuren en materialen. Met meer persoonlijk
heid en betere prestaties. Net zoals Ferry Porsche
al deed bij zijn allereerste Porsche: de 356 Nr. 1.
Hoe een droomauto er uit zou kunnen zien, ziet u
op de volgende pagina’s. Alle opties hebben wij per
onderwerp overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.
Het uitgebreide kleurenpalet en de ruime keuze aan
accessoires bieden u de mogelijkheid om uw 718
heel persoonlijk te maken. Laat u door de volgende
pagina’s inspireren – en laat uw creativiteit de vrije
loop.

Er zijn veel mogelijkheden. En amper grenzen.
Met Porsche Exclusive Manufaktur kunt u uw 718
helemaal naar uw eigen persoonlijke smaak laten
individualiseren. Op het hoogste niveau – direct af
fabriek. En voor het grootste deel met de hand.
Op de volgende pagina’s leest u meer over deze
ultieme vorm van individualisering. Alle individuali
seringsopties van Porsche Exclusive Manufaktur
hebben we duidelijk aangegeven. Het zal u verba
zen wat er allemaal mogelijk is.

1 Exterieur: individuele kleur grafietblauw metallic,
Interieur: lederuitrusting Sport-Tex grafietblauw-krijt

Bijvoorbeeld met de markante lederuitrusting
Sport-Tex of met het speciaal voor de GTS model
len leverbare interieurpakket GTS, dat het toch al
sportieve interieur van de GTS modellen benadrukt
met de contrastkleuren karmijnrood of krijt
(zie pag. 117).

1
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Uw inspiratie. Onze passie.

Porsche Exclusive Manufaktur.
We hebben een schat aan ervaring. Want van het
begin af aan staat bij Porsche het realiseren van
specifieke klantwensen centraal. Tot 1986 noem
den we dat nog het 'Sonderwunschprogramm’,
daarna werd het Porsche Exclusive en tegenwoor
dig heet het Porsche Exclusive Manufaktur.

handwerk en met hoogwaardige materialen zoals
leder, carbon of Alcantara®. Zo ontstaat een product
uit toewijding en vakmanschap. Of anders gezegd:
de ideale combinatie van sportiviteit, comfort,
design en uw persoonlijke smaak. En een Porsche
die uw signatuur draagt.

We houden van wat we doen. We houden van ons
werk. Elke naad, elke vierkante centimeter leder, elk
nog zo klein detail schenken we evenveel aandacht.
We brengen onze ervaring en passie samen met uw
inspiratie over op de auto. Zo wekken we dromen
tot leven. Af fabriek.

We hebben een breed aanbod aan individualise
ringsopties. Optisch en technisch. Voor exterieur en
interieur. Van kleine wijzigingen tot omvangrijke
modificaties. Uw inspiratie is namelijk onze passie.

Dat kan alleen met originaliteit, enthousiasme en
oog voor detail. En dat begint al bij het geven van
persoonlijk advies. Want bij ons staat altijd één
ding centraal: uw wensen in vervulling laten gaan
en zo van ‘een’ Porsche 'uw’ Porsche maken.

Laat u door de voorbeelden op de volgende
pagina’s inspireren.
Op www.porsche.com/exclusive-manufaktur
vindt u alles over de configuratie van deze unieke
auto’s.

Hoe we deze wensen laten uitkomen? In alle rust en
met de grootste zorgvuldigheid – door nauwkeurig

Porsche Exclusive Manufaktur | Individualisering
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Een configuratievoorbeeld uit de
Porsche Exclusive Manufaktur.
1 20 inch Carrera Sport wielen zwart hoogglans
gespoten, SportDesign Pakket zwart hoogglans
gespoten, sierlijsten rond zijruiten en venster
driehoek zwart hoogglans gespoten, sportuit
laatsysteem (incl. sporteindpijpen zwart)
2 Koplampsproeiers in exterieurkleur gespoten,
getinte bi-xenonkoplampen incl. Porsche
Dynamic Light System (PDLS)
2

3

3 Uitgebreid interieurpakket sierstiksels krijt,
interieurpakket leder, middenbaan stoel krijt,
wijzerplaten instrumentenpaneel en Sport
Chrono stopwatch wit, veiligheidsgordels krijt
4 Luchtinlaten in zijpaneel achter zwart hoogglans
gespoten
5 Modelaanduiding en achterspoiler zwart hoog
glans gespoten

Grenzen verleggen.
Ook bij de individualisering.
De 718 Cayman S in krijt.
1

4

5
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Een configuratievoorbeeld uit de
Porsche Exclusive Manufaktur.
1 S
 portDesign Pakket en modelaanduiding zwart
hoogglans gespoten, getinte achterlichten,
sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zwart
2 Interieurpakket carbon, GT-sportstuurwiel en
PDK keuzehendel Alcantara®, uitgebreid
interieurpakket met sierstiksels racinggeel,
wijzerplaten instrumentenpaneel en Sport
Chrono stopwatch racinggeel
2

3

3 Autosleutel gespoten, sleuteletui leder, deksel
opbergvak Alcantara® met ‘PORSCHE’ logo
4 20 inch Carrera Sport wiel zwart hoogglans
gespoten
5 Dorpellijsten carbon, met verlichting

Het leven wacht niet.
Zorg dat u het een stap voor blijft.
De 718 Boxster S in racinggeel.
1

4

5
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Een configuratievoorbeeld uit de
Porsche Exclusive Manufaktur.
1 Zwart hoogglans gespoten: SportDesign Pakket,
20 inch Carrera S wielen, rolbeugel, slotgrepen,
luchtinlaten in zijpaneel achter, afdekking kop
lampsproeiers. Getinte bi-xenonkoplampen incl.
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
2 Autosleutel gespoten met sleuteletui leder

2

3 Zwart hoogglans gespoten: SportDesign Pakket,
modelaanduiding; getinte achterlichten

Wie zijn eigen ideale lijn wil vinden,
moet buiten de gebaande paden durven treden.
De 718 Boxster GTS in Miamiblauw.
1

3
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Kleuren exterieur.
Uni-lakkleuren exterieur.

Metallic-lakkleuren exterieur.

Individuele kleuren exterieur.

Speciale kleuren exterieur.

Maak uw keuze uit een uitgebreid uni- en metallic kleurenschema
met tal van historische Porsche kleuren en kleurklassiekers.
wit

carrarawit metallic

GT-zilver metallic

krijt

Kleur naar keuze exterieur.
racinggeel

nachtblauw metallic

Indisch rood

agaatgrijs metallic

lavaoranje

diepzwart metallic

karmijnrood

zwart

Onderstreep de individualiteit van uw Porsche door een speciaal
voor u ontwikkelde kleur op basis van uw kleurvoorbeeld.

Miamiblauw

Cabrioletkap kleuren.

zwart
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blauw

bruin

rood
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Tijd om kleur te bekennen.
Individuele kleuren exterieur.

Kleuren interieur.
Standaardkleuren interieur
standaarduitrusting en lederpakket.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Bi-color interieur
lederpakket.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Standaardkleuren interieur
lederuitrusting.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Speciale kleuren interieur
lederuitrusting.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Natuurleder interieur
lederuitrusting.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Bi-color interieur
lederuitrusting.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Bi-color-natuurleder interieur
lederuitrusting.
Dashboard/bekleding/stoelen.

Lederuitrusting Sport-Tex.
Dashboard/bekleding/stoelen.

zwart

zwart-Bordeauxrood

zwart

Bordeauxrood¹⁾

espresso

zwart-Bordeauxrood

espresso-cognac

zwart, contrasterende naad donkerzilver

agaatgrijs

zwart-Luxorbeige

agaatgrijs

grafietblauw

zwart-krijt

Hemelbekleding bij de 718 Boxster modellen met zwarte stof, bij de 718 Cayman modellen met stof
in interieurkleur. Tapijt in interieurkleur, bij bi-color interieur uitgevoerd in de donkerste van de 2 kleuren.
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zwart-Luxorbeige

grafietblauw-krijt

zwart-krijt

1) Afwijkende kleur hemelbekleding: bij de 718 Cayman modellen in combinatie met lederuitrusting Bordeauxrood wordt deze uitgevoerd in zwart.
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Interieur GTS.

Interieurpakket.

Standaarduitrusting in zwart met
Alcantara® interieurdelen.

Lederuitrusting in zwart incl. aanvullende Alcantara® interieurdelen.

zwart

zwart

gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

geborsteld aluminium zwart

zwart-karmijnrood¹⁾

leder

Porsche Exclusive Manufaktur

carbon²⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

zwart-krijt¹⁾

geborsteld
aluminium

Porsche Exclusive Manufaktur

mahonie²⁾, ³⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

1

1 718 Boxster GTS, lederuitrusting met aanvullende Alcantara® interieurdelen met interieurpakket GTS zwart-karmijnrood
2 718 B
 oxster GTS, lederuitrusting met aanvullende Alcantara® interieurdelen met interieurpakket GTS zwart-krijt
1) De volgende delen zijn uitgevoerd met een draad in karmijnrood of krijt: 'GTS’ logo op hoofdsteunen, 'PORSCHE’ logo op vloermatten, stiksels zoomranden vloermatten, stiksels stoelen, stiksels lederuitrusting.
Daarnaast: wijzerplaat toerenteller en veiligheidsgordels in contrastkleur uitgevoerd, sierstrips dashboard en portierbekleding evenals middenconsole in carbon.
2) Bijpassend stuurwiel via Porsche Exclusive Manufaktur leverbaar.
3) Hout is een natuurproduct. Afwijkingen in kleur en nerfstructuur zijn daardoor mogelijk.

2

Individualisering
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Mogelijke interieurkleuren.

118

Lederuitrusting zwart

Lederuitrusting grafietblauw

Bi-color lederpakket zwart-Luxorbeige

Bi-color lederuitrusting zwart-Luxorbeige

Lederuitrusting Sport-Tex grafietblauw-krijt

Lederuitrusting met aanvullende Alcantara® interieurdelen zwart

Lederuitrusting agaatgrijs

Lederuitrusting espresso

Bi-color lederpakket zwart-krijt

Bi-color lederuitrusting zwart-krijt

Lederuitrusting Sport-Tex zwart

Interieurpakket GTS zwart-karmijnrood

Lederuitrusting Bordeauxrood

Bi-color lederpakket zwart-Bordeauxrood

Bi-color lederuitrusting zwart-Bordeauxrood

Bi-color natuurlederuitrusting espresso-cognac

Individualisering

Interieurpakket GTS zwart-krijt

Individualisering
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Individualisering
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Fraaie kleurcombinaties: exterieur en interieur.

zwart

zwart
(Sport-Tex)

agaatgrijs

Bordeauxrood

grafietblauw

espresso

zwartBordeauxrood

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●●

●

●

●

●●
●●

●
●

●
●
●

●
●

zwartLuxorbeige

zwartkrijt

espressocognac

grafietblauwkrijt
(Sport-Tex)

zwart,
contraststiksel
karmijnrood

zwart,
contraststiksel
krijt

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

Uni-lakkleuren exterieur
wit
racinggeel
Indisch rood
zwart
krijt
lavaoranje
karmijnrood
Miamiblauw

● Bijzonder mooie kleurcombinatie
Mooie kleurcombinatie
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Individualisering | Kleuren

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Materiaalcombinatie: leder

Porsche Exclusive Manufaktur

Materiaalcombinatie: geborsteld aluminium

Porsche Exclusive Manufaktur

●

●
●
●
●

Kap zwart
Kap rood
Kap blauw
Kap bruin

Kleuren | Individualisering
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Fraaie kleurcombinaties: exterieur en interieur.

zwart

zwart
(Sport-Tex)

agaatgrijs

Bordeauxrood

grafietblauw

espresso

zwartBordeauxrood

●
●●
●
●
●

●
●●
●
●
●

●
●●
●
●
●

●●

●

●

●●
●●
●●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

zwartLuxorbeige

zwartkrijt

espressocognac

grafietblauwkrijt
(Sport-Tex)

zwart,
contraststiksel
karmijnrood

zwart,
contraststiksel
krijt

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Metallic kleuren exterieur
carrarawit metallic
nachtblauw metallic
GT-zilver metallic
agaatgrijs metallic
diepzwart metallic

●

●

●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

Materiaalcombinatie: carbon

Porsche Exclusive Manufaktur

Materiaalcombinatie: mahonie

Porsche Exclusive Manufaktur

Interieurpakket
leder
geborsteld aluminium
geborsteld aluminium zwart
carbon
mahonie¹⁾

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

●
●
●
●

● Bijzonder mooie kleurcombinatie
Mooie kleurcombinatie

●
●
●

●
●
●
●

Kap zwart
Kap rood
Kap blauw
Kap bruin

Kleuren | Individualisering
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Vormgevingsvrijheid door Porsche Exclusive Manufaktur.

Interieurpakketten sierstiksels en middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur.
U wenst meer vrijheid bij de vormgeving van het
interieur? Met de interieurpakketten sierstiksels en
middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur van
Porsche Exclusive Manufaktur kunt u uw 718 heel
persoonlijk vormgeven en extra accenten in het
interieur aanbrengen. De pakketten zijn in alle stan
daardkleuren, speciale kleuren en natuurlederkleuren alsmede in geselecteerde individuele
kleuren beschikbaar. Afzonderlijk of in combinatie –
het resultaat is altijd een harmonieus totaalbeeld
dat van uw 718 bovenal een unieke verschijning
maakt. Net als u.

Leder zwart,
sierstiksel racinggeel

Leder grafietblauw,
sierstiksel kiezelgrijs

Leder espresso,
sierstiksel Luxorbeige

Leder Bordeauxrood,
sierstiksel krijt

Leder zwart,
sierstiksel acidgreen

Leder zwart,
middenbaan stoel leder krijt,
sierstiksel Indisch rood

Leder agaatgrijs,
middenbaan stoel leder zwart,
sierstiksel lavaoranje

Leder espresso,
middenbaan stoel leder Luxorbeige,
sierstiksel crème

Leder agaatgrijs,
middenbaan stoel leder krijt,
sierstiksel racinggeel

Leder Bordeauxrood,
middenbaan stoel leder zwart,
sierstiksel GT-zilver

Laat u door onze kleurcombinaties inspireren.
Of ga naar www.porsche.com voor de Porsche Car
Configurator.

Interieurpakket sierstiksels in afwijkende kleur
Uitgebreid interieurpakket sierstiksels in afwijkende kleur
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Individualisering

Individualisering
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Voor elke sport een passende uitrusting. Een selectie uit onze individualiseringsopties.

128

Led-koplampen, incl. Porsche D
 ynamic L ight S
 ystem Plus (PDLS Plus) (pagina 139)

Sierlijsten rond zijruiten aluminium (pagina 137)

Rolbeugels aluminiumlook (pagina 138)

GT-sportstuurwiel met rijmodus-schakelaar (Sport Chrono Pakket) (pagina 133, 142)

'PORSCHE’ logo zwart zijdeglans gespoten (pagina 136)

20 inch 911 Turbo wiel (pagina 134)

Individualisering

Adaptieve sportstoel Plus (lederuitrusting Sport-Tex) (pagina 140, 144)

Individualisering
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Waar men van iets bijzonders iets buitengewoons maakt?
Porsche Exclusive Manufaktur.

130

 portDesign Pakket zwart hoogglans gespoten,
S
SportDesign Pakket (pagina 136)

Porsche Exclusive Manufaktur

Getinte bi-xenonkoplampen incl.
Porsche Dynamic Light S
 ystem (PDLS) (pagina 139)

Porsche Exclusive Manufaktur

Interieurpakket gespoten (pagina 143)

Porsche Exclusive Manufaktur

20 inch Carrera S
 port wiel
zwart hoogglans gespoten (pagina 134, 135)

Porsche Exclusive Manufaktur

Sporteindpijpen zwart, onderzijde achter gespoten (pagina 132, 138)

Porsche Exclusive Manufaktur

Getinte achterlichten (pagina 139)

Porsche Exclusive Manufaktur

Deksel opbergvak met Porsche embleem (pagina 146)

Porsche Exclusive Manufaktur

20 inch Carrera S
 port wiel
platina zijdeglans gespoten (pagina 134, 135)

Porsche Exclusive Manufaktur

Individualisering

Individualisering
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Rvs sporteindpijpen zilverlook hoogglans

Porsche Exclusive Manufaktur

Bestelcode

Omschrijving

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

Bestelcode

Motor.

Onderstel.

 portuitlaatsysteem met gewijzigde hoofddempers en centraal geplaatste:
S
 enkele eindpijp van geborsteld rvs
–
 dubbele eindpijp van geborsteld rvs
–
 rvs sporteindpijpen zilverlook hoogglans
–
Porsche Exclusive Manufaktur
 rvs sporteindpijpen zwart hoogglans
–
Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Active Suspension Management (PASM, – 10 mm)

●

PASM sportonderstel (– 20 mm)

– ● ● – ● ● 030

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

●

●

●

●

●

450

Stuurbekrachtiging Plus

●

●

●

●

●

●

658

●

●

●

●

●

●

QR5

Tankinhoud 64 l

– – ● – –
– ● – – ● –
● ● – ● ● – XLS
●

●

●

●

●

●

●

XLW

●

●

●

●

●

●

085

●

●

●

●

●

475

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Performance.
Sport Chrono Pakket incl. rijmodus-schakelaar en Porsche Track Precision App¹⁾

Krachtoverbrenging.

Rvs sporteindpijpen zwart hoogglans

Porsche Doppelkupplung (PDK, 7-traps)

●

●

●

●

●

●

250

Porsche Torque Vectoring (PTV) incl. mechanisch achteras-sperdifferentieel

●

●

●

●

●

●

220

Porsche Exclusive Manufaktur

Rijmodus-schakelaar (Sport Chrono Pakket)

– niet leverbaar

132

Individualisering

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

1) Porsche Track P
 recision App kan alleen in combinatie met de optie navigatie incl. Porsche Connect worden gebruikt.

Individualisering
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Bestelcode

Wielen.

19 inch Boxster S wiel, wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche embleem

Omschrijving

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

Bestelcode

Wielen.

18 inch Boxster wielen

●

– – ● – – 395

18 inch Cayman wielen

●

– – ● – – 396

19 inch Boxster S wielen

●

●

– ● ● – 397

19 inch Cayman S wielen

●

●

– ● ● – 398

20 inch Carrera S wielen

●

●

●

●

●

●

433

20 inch Carrera Classic wielen

●

●

●

●

●

●

427

20 inch 911 Turbo wielen

●

●

●

●

●

●

439

20 inch Carrera Sport wielen
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XRD

Velghart in exterieurkleur gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XD9

Wielen zwart hoogglans gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDG

Wielen diepzwart metallic gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDL

Wielen platina zijdeglans gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDH

Wielen zwart zijdeglans gespoten²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDK

Wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche embleem

●

●

●

●

●

●

446

Velghart in exterieurkleur gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

Wielen platina zijdeglans gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

Wielen zwart zijdeglans gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

20 inch 911 Turbo wiel

– niet leverbaar

134

Individualisering

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

1) Alleen in combinatie met 20 inch Carrera S wielen en 20 inch Carrera S
 port wielen.
2) Alleen in combinatie met 20 inch Carrera S wielen.

Individualisering
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Omschrijving

Afdekking koplampsproeiers gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur
 in exterieurkleur
–
 in afwijkende exterieurkleur
–

Exterieur.

Logo ‘718’

Modelaanduiding gespoten

SportDesign Pakket

Porsche Exclusive Manufaktur

Individualisering

Bestelcode

Exterieur.

Metallic lak

●

●

●

●

●

●

Code

Speciale kleur

●

●

●

●

●

●

Code

Individuele kleuren

●

●

●

●

●

●

Code

Kleur naar keuze

●

●

●

●

●

●

Code

'PORSCHE’ logo zwart zijdeglans gespoten

– – ● – – ● 519

Logo ‘718’

◼

◼

◼

◼

◼

◼

718

Logo '718’ gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTF

Modelaanduiding gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CUC

Sierlijsten rond zijruiten en vensterdriehoek zwart hoogglans gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur

– – – ● ● ● XJH

Zonder modelaanduiding

◼

◼

◼

◼

◼

◼

498

Sierlijsten rond zijruiten aluminium

– – – ● ● – 559

Zonder modelaanduiding op portieren

●

●

●

●

●

●

Standaard

SportDesign Pakket
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XAT

 portDesign Pakket zwart hoogglans gespoten
S
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XAN

Exterieurpakket gespoten²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – DAL

Lamellen luchtinlaten voorzijde gespoten²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur
Modelaanduiding op portieren in zilver
Porsche Exclusive Manufaktur
 in zilver
–
 in zwart
–

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar
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Bestelcode

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Lamellen luchtinlaten voorzijde gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

Modelaanduiding op portieren in zilver

Porsche Exclusive Manufaktur

Sierlijsten rond zijruiten en vensterdriehoek
zwart hoogglans gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

XUB
CGU

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

– ● ● – CKX

●

●

●

●

– ● ● – CAT
– ● ● – CAS

1) Gespoten in exterieurkleur of in zwart hoogglans.
2) Tenzij bij de bestelling een andere specificatie is opgegeven, wordt het spuitwerk in de exterieurkleur uitgevoerd.

Individualisering
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Portiergrepen zwart hoogglans gespoten

Rolbeugels zwart hoogglans gespoten

Achterspoiler zwart hoogglans gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Individualisering

Omschrijving

Exterieur.

Bestelcode

Licht en zicht.

Portiergrepen zwart hoogglans gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XJA

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

●

●

– ● ● – 603

●

●

●

●

●

XEW

●

●

●

●

●

●

CAC

Getinte bi-xenonkoplampen incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Luchtinlaten in zijpaneel achter gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

602

●

●

●

– – – 546

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

Rolbeugels in exterieurkleur gespoten

●

●

●

●

●

●

●

– – – XDY

XXP

●

Getinte achterlichten
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Rolbeugels zwart hoogglans gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

P13

●

●

●

– – – 547

Zelfdimmende binnen- en buitenspiegels met geïntegreerde regensensor

Rolbeugels in aluminiumlook gespoten

Elektrisch inklapbare buitenspiegels incl. oriëntatieverlichting

●

●

●

●

●

●

748

Achterspoiler zwart hoogglans gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

Licht Design Pakket

●

●

●

●

●

●

630

Onderzijde achter gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – CNG

Achterruitwisser

– – – ● ● ● 425

Tankdop aluminiumlook
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

●

●

XAY

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Bi-xenonkoplampen
incl. Porsche D
 ynamic L ight System (PDLS)

Getinte bi-xenonkoplampen
incl. Porsche D
 ynamic L ight System (PDLS)

Porsche Exclusive Manufaktur

Getinte achterlichten

Porsche Exclusive Manufaktur

XYB

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar
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Bestelcode

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

1) Tenzij bij de bestelling een andere specificatie is opgegeven, wordt het spuitwerk in de exterieurkleur uitgevoerd.

Individualisering
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Bestelcode

Omschrijving

Klimaatregeling en beglazing.

Sportkuipstoel

Veiligheid.

Individualisering

Adaptieve cruise control

●

●

●

●

●

●

573

Alarmsysteem met interieurbewaking

●

●

●

●

●

●

Standaard

Voorruit met grijze band

●

●

●

●

●

●

567

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)¹⁾

●

●

●

●

●

●

Standaard

ISOFIX-bevestiging voor kinderzitje op bijrijdersstoel

●

●

●

●

●

●

899

Brandblusser

●

●

●

●

●

●

509

Cruise control

●

●

●

●

●

●

454

Adaptieve cruise control

●

●

●

●

●

●

456

Rijstrookwisselhulp

●

●

●

●

●

●

457

ParkAssistent achter

●

●

●

●

●

●

635

ParkAssistent voor en achter

●

●

●

●

●

●

636

ParkAssistent voor en achter incl. achteruitrijcamera

●

●

●

●

●

●

638

Porsche Entry & Drive²⁾

●

●

●

●

●

●

625

HomeLink® (zelf programmeerbare garagedeuropener)

●

●

●

●

●

●

608

Snelheidslimietindicator

●

●

●

●

●

●

631

Sportstoelen Plus (2-voudig elektr. verstelbaar)

●

●

●

●

●

●

PO4

Volledig elektrisch verstelbare sportstoelen (14-voudig verstelbaar)
met Memory Pakket incl. elektr. stuurkolomverstelling

●

●

●

●

●

●

PO6

Adaptieve sportstoelen Plus (18-voudig elektr. verstelbaar)
met Memory Pakket incl. elektr. stuurkolomverstelling

●

●

●

●

●

●

PO7

Sportkuipstoelen

●

●

●

●

●

●

PO3

Stoelverwarming

●

●

●

●

●

●

342

Stoelventilatie

●

●

●

●

●

●

541

1) Voor het gebruik van de Porsche C
 ar Connect diensten waaronder PVTS Plus is een apart contract met de door uw Porsche dealer aanbevolen
serviceprovider nodig.
2) Porsche Entry & Drive is volgens de laatste stand van de techniek opgebouwd. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat de encryptiecode van de sleutel
met radiografische afstandsbediening door derden wordt onderschept en wordt gebruikt om de auto te openen of te ontvreemden.
– niet leverbaar

140

Bestelcode

2-zone automatische airconditioning

Stoelen en stoelopties.
Adaptieve sportstoelen Plus met stoelverwarming en stoelventilatie

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

Comfort- en hulpsystemen.

ParkAssistent voor en achter incl. achteruitrijcamera

HomeLink® (zelf programmeerbare garagedeuropener)

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Individualisering
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Porsche Exclusive Manufaktur

Individualisering

Bestelcode

Interieur.
●

●

◼

●

●

◼

858

Multifunctionele bediening en stuurwielverwarming

●

●

●

●

●

●

489

Pedalen en voetsteun in sportlook

●

●

●

●

●

●

P7Z

Vloermatten

●

●

●

●

●

●

810

Rokerspakket

●

●

●

●

●

●

583

Bagagenet in voetenruimte bijrijderszijde

◼

Wijzerplaten instrumentenpaneel in kleur
Porsche Exclusive Manufaktur
 wit
–
 racinggeel
–
 Indisch rood
–
 Luxorbeige
–
 Bordeauxrood
–

◼

◼

◼

◼

◼

581

XFJ
XFR
● ● ● ● ● ● XFG
● ● – ● ● – XFL
● ● – ● ● – XFB
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XGM
XGL
● ● ● ● ● ● XGN
● ● – ● ● – XGK
● ● – ● ● – XGP
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XSH
XHN
XSX
XHP
XHU
XHX
XHY

Interieurpakket gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKA/EKB

Afdekking aircobedieningselement gespoten¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHL

Gordeldoorvoer sportkuipstoel gespoten²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CMT

Autosleutel gespoten, sleuteletui leder³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

DFS

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar
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Veiligheidsgordels in kleur
Porsche Exclusive Manufaktur
 zilvergrijs
–
 racinggeel
–
 Indisch rood
–
 Luxorbeige
–
 Bordeauxrot
–
 krijt
–
 Miamiblauw
–

GT-sportstuurwiel

Wijzerplaat Sport Chrono stopwatch in kleur
Porsche Exclusive Manufaktur
 wit
–
 racinggeel
–
 Indisch rood
–
 Luxorbeige
–
 Bordeauxrood
–

Wijzerplaat Sport Chrono stopwatch
racinggeel

Omschrijving

Interieur.

Multifunctioneel GT-sportstuurwiel
met rijmodus-schakelaar (Sport Chrono Pakket)

Wijzerplaten instrumentenpaneel racinggeel

Bestelcode

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Afdekking aircobedieningspaneel gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

Gordeldoorvoer sportkuipstoel gespoten,
veiligheidsgordels racinggeel

Porsche Exclusive Manufaktur

Autosleutel gespoten, sleuteletui leder

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Gespoten in exterieurkleur.
2) Tenzij bij de bestelling een andere specificatie is opgegeven, wordt het spuitwerk in de exterieurkleur uitgevoerd.
3) Tenzij bij de bestelling een andere specificatie is opgegeven, wordt het spuitwerk in de exterieurkleur uitgevoerd en het leder in de interieurkleur.

Individualisering
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Bestelcode

Interieuruitbreidingspakket dashboard leder

Individualisering

– – ● – – Standaard

Standaarduitrusting 718 Boxster en 718 Cayman
Met glad leder in interieurkleur bekleed: stuurwielkrans, inlegkapje portiergreep, schakel- of
keuzehendel. Met Alcantara® bekleed: middenbaan stoel

●

Standaarduitrusting 718 Boxster S en 718 Cayman S
Overeenkomstig 718 Boxster en 718 Cayman, daarnaast met glad leder in interieurkleur bekleed:
armsteun portierbekleding en deksel opbergvak middenconsole

– ● – – ● – Standaard

Standaarduitrusting 718 GTS in zwart met Alcantara® interieurdelen
Met glad leder bekleed: zittingwangen (gedeeltelijk), hoofdsteunen. Met Alcantara® bekleed:
middenbaan stoel, zittingwangen (gedeeltelijk), stuurwielkrans, portiergreep, armsteun portierbe
kleding, deksel opbergvak (gedeeltelijk), schakel- of keuzehendel. 'GTS’ logo in zwart op
de hoofdsteunen gestikt

– – ● – – ● Standaard

Zonder Alcantara® interieurdelen

– – ◼ – – ◼ 714

Hemelbekleding van stof

– – – – – ◼ 592

Lederpakket

●

●

– ● ● – Code

Lederuitrusting in standaardkleur

●

●

●

Lederuitrusting met aanvullende Alcantara® interieurdelen

– – ● – – ● Code

Interieurpakket GTS

– – ● – – ● Code

Lederuitrusting Sport-Tex

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Code

Code

Lederuitrusting in speciale kleur

●

●

●

●

●

●

Code

Lederuitrusting in bi-color

●

●

●

●

●

●

Code

Lederuitrusting in natuurleder

●

●

●

●

●

●

Code

Lederuitrusting in natuurleder bi-color

●

●

●

●

●

●

Code

Lederuitrusting in individuele kleur

●

●

●

●

●

●

Code

Interieurpakket leder¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKC/EKD

Interieuruitbreidingspakket dashboard leder¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CZW

Interieuruitbreidingspakket portierbekleding leder¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CXM

Interieurpakket sierstiksels in afwijkende kleur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVS

Uitgebreid interieurpakket sierstiksels in afwijkende kleur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVL

Middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVN

 orsche embleem op hoofdsteunen
P
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XSC

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar

144

Bestelcode

Interieur leder.

Interieur leder.

Interieurpakket GTS zwart-karmijnrood

Omschrijving

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche embleem op hoofdsteunen

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Leder in interieurkleur uitgevoerd.

Individualisering
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Bekleding stuurkolom leder

Individualiseringspakket schakelhendel

Deksel opbergvak met modellogo

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Individualisering

Omschrijving

Interieur leder.

Bestelcode

Interieur leder.

Zonnekleppen leder¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XMP

Gordelsloten leder²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CDT

Bekleding stuurkolom leder²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XNS

Afdekking zekeringenkast leder²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CUJ

Bekleding stuurkolom leder met sierstiksel in afwijkende kleur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVA

Individuele vloermatten met lederen zoomrand
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CFX

Afdekking aircobedieningselement leder²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHK

Dorpelbekleding binnen in leder²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XTG

Individualiseringspakket schakelhendel
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTX

Dorpelbekleding binnen in leder met sierstiksel in afwijkende kleur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVB

Individualiseringspakket PDK keuzehendel
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTL

Deksel opbergvak met modellogo²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XUV

GT-sportstuurwiel en schakelhendel Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKL

Deksel opbergvak met Porsche embleem²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XPT

GT-sportstuurwiel en PDK keuzehendel Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKM

Achterzijde sportstoelen Plus leder²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XWK

Hemelbekleding Alcantara®

– – – ● ● ● 594

Achterzijde sportstoelen Plus leder met sierstiksel in afwijkende kleur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVC

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Individuele vloermatten met
lederen zoomrand

Porsche Exclusive Manufaktur

Dorpelbekleding binnenzijde in leder

Porsche Exclusive Manufaktur

GT-sportstuurwiel en schakelhendel
Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Interieur Alcantara®.

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar
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Bestelcode

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

1) Leder in de kleur van de A-stijlen.
2) Leder in interieurkleur uitgevoerd.

Individualisering
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Zonnekleppen Alcantara®

Deksel opbergvak Alcantara®
met 'PORSCHE’ logo

PDK keuzehendel aluminium

Porsche Exclusive Manufaktur

Individualisering

Omschrijving

Interieur Alcantara®.

Bestelcode

Interieur aluminium.

Zonnekleppen Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLU

Pedalen aluminium
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXV

Deksel opbergvak Alcantara® met 'PORSCHE’ logo
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLG

Pedalen en voetsteun aluminium
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EFA

Deksel opbergvak Alcantara® met Porsche embleem
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLJ

Interieuruitbreidingspakket dashboard leder/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

– –

●

– –

●

CGT

Dorpellijsten roestvast staal
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

X70

Interieuruitbreidingspakket portierbekleding leder/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

– – ● – – ● CLP

Dorpellijsten roestvast staal, met verlichting
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXB

Individuele dorpellijsten roestvast staal, met verlichting
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CXC

Interieurpakket carbon
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKG/EKH

Multifunctioneel sportstuurwiel carbon incl. stuurwielverwarming
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHW

Schakelhendel carbon
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHH

PDK keuzehendel carbon
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHJ

Porsche Exclusive Manufaktur

Interieur aluminium.
Interieurpakket geborsteld aluminium
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKJ/EKK

Interieurpakket geborsteld aluminium zwart

– –

●

– –

●

P28/P29

Schakelhendel geborsteld aluminium
Porsche Exclusive Manufaktur

●

◼

●

◼

XYC

PDK keuzehendel geborsteld aluminium
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

◼

●

●

◼

XYH

PDK keuzehendel aluminium
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XYA

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar
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Bestelcode

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

●

●

Pedalen en voetsteun aluminium

Porsche Exclusive Manufaktur

Dorpellijsten roestvast staal

Porsche Exclusive Manufaktur

PDK keuzehendel carbon

Porsche Exclusive Manufaktur

Interieur roestvast staal.

Interieur carbon.

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Individualisering
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Vloermatten carbon met lederen zoomrand

Dorpellijsten carbon, met verlichting

Porsche Exclusive Manufaktur

Bestelcode

Omschrijving

Interieur carbon.

Audio en communicatie.

Individualisering

PDK keuzehendel mahonie

●

●

●

●

●

●

CHM

Porsche Communication Management (PCM) incl. mobiele-telefoonvoorbereiding

●

●

●

●

●

●

Standaard

●

●

●

●

●

P40

●

●

●

●

●

●

CHN

Navigatie incl. Porsche Connect, o. a. met LTE-communicatiemodule incl. simkaartlezer,
wifi-hotspot, onlinenavigatie, spraakbediening alsmede talrijke Porsche Connect diensten¹⁾

●

Individuele vloermatten carbon met lederen zoomrand
Porsche Exclusive Manufaktur

Smartphone-opbergruimte

●

●

●

●

●

●

9ZE

Dorpellijsten carbon
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

X69

Apple® CarPlay

●

●

●

●

●

●

9WT

BOSE® Surround Sound System

●

●

●

●

●

●

9VL

Burmester® High-End S
 urround Sound System

●

●

●

●

●

●

9VJ

Digitale radio

●

●

●

●

●

●

QV3

Dorpellijsten carbon, met verlichting
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

Individuele dorpellijsten carbon, met verlichting
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXD
CXE

Porsche Exclusive Manufaktur
●

●

– ● ● – EKE/EKF

Multifunctioneel sportstuurwiel mahonie incl. stuurwielverwarming
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHV

Schakelhendel mahonie
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHC

PDK keuzehendel mahonie
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHD

Porsche Exclusive Manufaktur

Apple® CarPlay

Fabrieksaflevering.

Interieurpakket mahonie
Porsche Exclusive Manufaktur

Fabrieksaflevering Zuffenhausen

●

●

●

●

●

●

900

Fabrieksaflevering Leipzig incl. dynamische rij-instructie

●

●

●

●

●

●

S9Y

Burmester® High-End Surround Sound System

Porsche Exclusive Manufaktur

– niet leverbaar
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Bestelcode

Vloermatten carbon met lederen zoomrand
Porsche Exclusive Manufaktur

Interieur mahonie.

Interieurpakket mahonie,
sportstuurwiel mahonie

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Omschrijving

optie tegen meerprijs leverbaar

●

standaard

naar keuze zonder meerprijs leverbaar

1) De internettoegang kan tot stand worden gebracht via de geïntegreerde LTE-compatibele Porsche simkaart of via een eigen voor dataverkeer geschikte sim
kaart. Voor het gebruik van de hotspot via de in de auto geïntegreerde simkaart moet in de Porsche Connect Store een wifi-datapakket worden gekocht. Voor
het gebruik van de wifi-hotspot via uw eigen LTE-compatibele simkaart dient u een contract met een serviceprovider van uw keuze af te sluiten. Hieraan zijn
kosten verbonden.

Individualisering
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Accessoires om 365 dagen per jaar
intens van het leven te genieten.
Porsche Tequipment.
1

Met speciaal voor de 718 modellen ontwikkelde
producten van Porsche Tequipment kunt u uw auto
volledig naar uw wens vormgeven. Voor de produc
ten van Porsche Tequipment gelden dezelfde richt
lijnen als voor de auto’s: ontwikkeld, getest en
geperfectioneerd in het ontwikkelingscentrum in
Weissach. Door dezelfde Porsche ingenieurs en
ontwerpers die ook de auto’s ontwikkelen. Alles
met het oog op het totaalconcept, en op uw
Porsche.

En de garantie? Die blijft in volle omvang behouden.
Welke producten uit het Tequipment programma u
ook achteraf door uw Porsche dealer laat inbouwen.
Nog meer informatie over Porsche Tequipment is
verkrijgbaar bij uw Porsche dealer. Het complete
productengamma kunt u ook online vinden op
www.porsche.com/tequipment met behulp van
de Tequipment Accessoirezoeker.

1 Onderhoudssets
Optimaal op uw Porsche afgestemde onderhoudsseries
voor interieur en exterieur.
2 Kinderzitjes
Speciaal voor Porsche modellen getest en goedgekeurd.
Met een uniek design.
3 Complete zomerwielensets
Voor maximale individualiteit, souplesse en veiligheid.
En voor nog meer rijplezier.
4 Tequipment Accessoirezoeker incl. QR-code
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Porsche Tequipment

2

3

4

Porsche Car Configurator.

Stel uw eigen Porsche samen.

De droom van een 718 kent vele vormen en kleuren.
Met de Porsche Car C
 onfigurator ontdekt u snel en
intuïtief welke droom het best bij u past.

Advisering.
Uw Porsche Centrum is u graag van
dienst bij al uw vragen over uw
nieuwe Porsche. Uiteraard ook met
betrekking tot de individualiserings
mogelijkheden van Porsche Exclusive
Manufaktur.

Als eerste stap op weg naar uw daadwerkelijke
droomauto kunt u uw persoonlijke configuratie niet
alleen via uw pc en tablet, maar ook op uw smart
phone samenstellen. Vervolgens kunt u deze
bekijken vanuit vrij te kiezen perspectieven en met
3D-animaties. Individuele adviezen helpen u bij het
maken van uw keuzes.
Op www.porsche.com kunt u de Porsche Car
Configurator vinden en uw fascinatie voor Porsche
met anderen delen.

In onze klantencentra in Stuttgart-
Zuffenhausen, Atlanta, Los Angeles,
Dubai en Shanghai laten we u graag
zien welke opties er nog meer zijn.
U kunt er terecht om een keuze te
maken uit alle materialen en carros
seriekleuren, of om uw ideale Porsche

tot in detail samen te stellen met de
Porsche Car Configurator.
Fabrieksaflevering.
En dan begint de voorpret – op de
dag van aflevering. Waarom haalt u
uw nieuwe Porsche niet rechtstreeks
bij de fabriek af? In Zuffenhausen of
Leipzig – beide locaties hebben hun
eigen charme.
In Stuttgart-Zuffenhausen kunt u de
mythe van Porsche zelf beleven.
Want naast een uitgebreide uitleg
over uw auto in het historische Werk

Porsche Exclusive Manufaktur advies
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Porsche Car Configurator

1 krijgt u een kijkje in de volledige
geschiedenis van Porsche – bij een
bezoek aan het Porsche Museum.
Met legendarische modellen uit
70 jaar sportwagengeschiedenis.

Op beide locaties een vast onderdeel
van uw programma: een rondleiding
door de fabriek, een stijlvol
3-gangenmenu plus natuurlijk
onvergetelijke herinneringen.

In Leipzig gaat u zelf plaatsnemen
achter het stuur. In een door ons
beschikbaar gesteld vergelijkbaar
model en onder begeleiding van een
ervaren instructeur. Hij laat u alle
functies zien – en wat uw nieuwe
Porsche allemaal in zijn mars heeft.
Onroad, op ons testcircuit. Of offroad,
op het terreinparcours.

Een afspraak voor de fabrieksafleve
ring maakt u via uw Porsche dealer.
U ontvangt daar alle informatie over
de actuele beschikbaarheid, over
formaliteiten voor het invoeren van
uw auto en over landspecifieke
bepalingen.

Porsche testbaan en klantencentrum in Leipzig

Fabrieksaflevering
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Porsche Wereld.

Porsche Service
Uw partner voor alle huidige Porsche
modellen alsmede young- en oldti
mers. Of het nu gaat om onderhoud
of speciale reparatiemethodes.

Porsche Dealer
Uw P
 orsche dealer en het ervaren
personeel staan garant voor ver
trouwde service. Ze bieden u ver
schillende diensten aan en u kunt
er terecht voor originele Porsche
onderdelen en accessoires van
topkwaliteit.

Porsche Exclusive Manufaktur
Bij Porsche Exclusive Manufaktur
komen de individuele wensen van
klanten tot leven. We leveren maat
werk en handwerk, zorgvuldig en met
passie. Om van iets bijzonders iets
unieks te maken. www.porsche.com/
exclusive-manufaktur

Porsche Tequipment
Ons accessoireprogramma waarmee
u uw Porsche na aflevering helemaal
kunt laten uitrusten zoals u dat per
soonlijk wilt. Het complete produc
tengamma kunt u ook online vinden
op www.porsche.com/tequipment
met behulp van de Tequipment
Accessoirezoeker.

 orsche Driver’s Selection
P
Met het omvangrijke assortiment,
van sportieve vrijetijdsmode en slim
me accessoires tot speciaal voor uw
Porsche ontworpen koffers en tassen,
kunt u de fascinatie voor Porsche niet
alleen op de weg, maar ook ver daar
buiten beleven.

Porsche Travel Experience
Maak kennis met de fascinatie die
Porsche heet. Met reizen over span
nende routes, met eersteklas hotels
en restaurants – op de mooiste plek
ken van de wereld. Voor informatie
e-mail: travel@porscheexperience.de
of bel: +49 711 911-23360.

Porsche Track Experience
Hier kunt u op internationale
circuits niet alleen uw eigen
rijvaardigheid verbeteren, maar ook
uw Porsche beter leren kennen.
Voor informatie e-mail:
track@porscheexperience.de
of bel: +49 711 911-23364.

Porsche Clubs
Sinds 1952 zijn er wereldwijd
675 Porsche Clubs met meer dan
200.000 leden die hun fascinatie
voor het merk Porsche met elkaar
delen. Kijk voor meer informatie
op www.porsche.com/clubs of bel
+49 711 911-77578. E-mail:
communitymanagement@porsche.de

Porsche Assistance
Deze hoogstaande, betrouwbare en
exclusieve mobiliteitsservice is stan
daard bij de aankoop van een nieuwe
Porsche.

Porsche Approved Occasions
Om de betrouwbaarheid en de waar
devastheid van uw auto te behouden,
garanderen wij de meest strikte
Porsche kwaliteitsnormen. Wereld
wijd. Voor zo veel zekerheid staat de
Porsche Approved Garantie.

 orsche Financial Services
P
Porsche Financial Services staat
garant voor passende, toekomstge
richte en innovatieve oplossingen op
het gebied van financiële dienstverle
ning. Of het nu gaat om leasing,
financiering of verzekering van uw
Porsche.

Christophorus
Ons periodiek dat vijf keer per
jaar verschijnt. Met nieuws,
interessante berichten en inter
views rondom het merk Porsche.
Op www.porsche.com/
christophorus-magazine kunt
u alle artikelen gratis nalezen.

Porsche Classic
Uw partner voor originele Porsche
onderdelen en technische literatuur,
maar ook voor services als onder
houd, reparatie en restauratie van
klassieke P
 orsche modellen.
Kijk voor meer informatie op:
www.porsche.com/classic

Porsche Museum
In Stuttgart-Zuffenhausen nemen
meer dan 80 auto’s u mee langs de
indrukwekkende geschiedenis van
Porsche. Van het prille begin tot nu.
Met ware iconen zoals de 356, 911
en 917. Tentoongesteld in een unieke
omgeving.

 orsche op het internet
P
Ook via onze website
www.porsche.com kunt u uw
fascinatie voor Porsche met
ons delen.
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Technische gegevens.
718 Boxster/718 Cayman

718 Boxster S/718 Cayman S

Aantal cilinders

4

4

Aantal cilinders

4

Cilinderinhoud

1.988 cm³

2.497 cm³

Cilinderinhoud

2.497 cm³

Vermogen (DIN)
bij toerental

220 kW (300 pk)
6.500 1/min

257 kW (350 pk)
6.500 1/min

Vermogen (DIN)
bij toerental

269 kW (365 pk)
6.500 1/min

Maximumkoppel
bij toerental

380 Nm
2.150–4.500 1/min

420 Nm
bij 2.100–4.500 1/min

Maximumkoppel
bij toerental

420 Nm/430 Nm
2.100–5.500 1/min/2.100–5.000 1/min

Max. toerental

7.500 1/min

7.500 1/min

Max. toerental

7.500 1/min

Aandrijving

Achter

Achter

Aandrijving

Achter

Schakelbak

6 versnellingen

6 versnellingen

Schakelbak

6 versnellingen

Porsche Doppelkupplung (PDK), meeruitvoering

7-traps

7-traps

Porsche Doppelkupplung (PDK), meeruitvoering

7-traps

Vooras/achteras

Lichtgewicht onafhankelijke wielophanging

Lichtgewicht onafhankelijke wielophanging

Vooras/achteras

Lichtgewicht onafhankelijke wielophanging

Stuurinrichting

Elektromechanische directe besturing met
variabele stuuroverbrenging en stuurimpuls

Elektromechanische directe besturing met
variabele stuuroverbrenging en stuurimpuls

Stuurinrichting

Elektromechanische directe besturing met
variabele stuuroverbrenging en stuurbekrachtiging

11,0 m

Motor

718 Boxster GTS/718 Cayman GTS
Motor

Schakelbak/PDK

Krachtoverbrenging

Krachtoverbrenging

Onderstel

Onderstel

158

Draaicirkel

11,0 m

Draaicirkel

11,0 m

Remsysteem

Vaste aluminium monobloc remzadels met 4 zuigers voor en achter, Vaste aluminium monobloc remzadels met 4 zuigers voor en achter,
inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven,
inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven,
remzadels zwart gespoten
remzadels rood gespoten

Remsysteem

Vaste aluminium monobloc remzadels met 4 zuigers voor en achter,
inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven,
remzadels rood gespoten

Rijstabilisatiesysteem

Porsche Stability Management (PSM)
incl. ABS met uitgebreide remfuncties)

Porsche Stability Management (PSM)
incl. ABS met uitgebreide remfuncties

Rijstabilisatiesysteem

Porsche Stability Management (PSM)
incl. ABS met uitgebreide remfuncties

Velgen

Voor:	  8 J × 18 ET 57
Achter:
9,5 J × 18 ET 49

Voor:	  8 J × 19 ET 57
Achter:
10 J × 19 ET 45

Velgen

Voor:	  8 J × 20 ET 57
Achter:
10 J × 20 ET 45

Banden

Voor:
Achter:

Voor:
Achter:

Banden

Voor:
Achter:

Technische gegevens

235/45 ZR 18
265/45 ZR 18

235/40 ZR 19
265/40 ZR 19

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20
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Technische gegevens.
718 Boxster

718 Cayman

718 Boxster S

718 Cayman S

718 Boxster GTS

718 Cayman GTS

Leeggewicht

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

DIN

1.335 kg/1.365 kg

1.335 kg/1.365 kg

1.355 kg/1.385 kg

1.355 kg/1.385 kg

1.375 kg/1.405 kg

1.375 kg/1.405 kg

Volgens EG-richtlijn¹⁾

1.410 kg/1.440 kg

1.410 kg/1.440 kg

1.430 kg/1.460 kg

1.430 kg/1.460 kg

1.450 kg/1.480 kg

1.450 kg/1.480 kg

Max. toelaatbaar gewicht

1.655 kg/1.685 kg

1.655 kg/1.685 kg

1.665 kg/1.695 kg

1.665 kg/1.695 kg

1.675 kg/1.705 kg

1.675 kg/1.705 kg

Afmetingen
Lengte

4.379 mm

4.379 mm

4.379 mm

4.379 mm

4.379 mm

4.393 mm

Breedte (met buitenspiegels)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

Hoogte

1.281 mm

1.295 mm

1.280 mm

1.295 mm

1.272 mm

1.286 mm

Wielbasis

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

Bagageruimtevolume voor/achter

150 l/125 l

150 l/275 l

150 l/125 l

150 l/275 l

150 l/125 l

150 l/275 l

Tankinhoud (bijvulvolume)

ca. 54 l

ca. 54 l

ca. 64 l

ca. 64 l

ca. 64 l

ca. 64 l

Rijprestaties

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Topsnelheid

275 km/u

275 km/u

285 km/u

285 km/u

290 km/u

290 km/u

0–100 km/u

5,1 s/4,9 s

5,1 s/4,9 s

4,6 s/4,4 s

4,6 s/4,4 s

4,6 s/4,3 s

4,6 s/4,3 s

 port Chrono Pakket (i. c. m. PDK) 0–100 km/u
S
met Launch Control

–/4,7 s

–/4,7 s

–/4,2 s

–/4,2 s

–/4,1 s

–/4,1 s

0–200 km/u

18,3 s/18,1 s

18,3 s/18,1 s

15,2 s/15,0 s

15,2 s/15,0 s

15,0 s/14,5 s

15,0 s/14,5 s

 port Chrono Pakket (i. c. m. PDK) 0–200 km/u
S
met Launch Control

–/17,8 s

–/17,8 s

–/14,7 s

–/14,7 s

–/14,2 s

–/14,2 s

Tussenacceleratie (100–200 km/u), 5e versnelling

16,0 s/–

16,0 s/–

14,0 s/–

14,0 s/–

13,8 s/–

13,8 s/–

Tussenacceleratie (100–200 km/u)

–/13,2 s

–/13,2 s

–/10,6 s

–/10,6 s

–/10,2 s

–/10,2 s

1) De EG-norm gaat uit van het leeggewicht van een voertuig in de standaarduitvoering. Bij speciale uitvoeringen kan deze waarde naar boven afwijken. De hier opgegeven waarde is inclusief 75 kg voor de bestuurder.
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Technische gegevens.
718 Boxster

718 Cayman

718 Boxster S

718 Cayman S

718 Boxster GTS

718 Cayman GTS

Verbruik¹⁾/emissie¹⁾

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Schakelbak/PDK

Verbruik stadsverkeer, in l/100 km

11,3/10,5

11,3/10,5

12,7/11,5

12,7/11,4

12,8/11,5

12,8/11,5

Verbruik buitenwegen, in l/100 km

6,3/6,4

6,2/6,4

7,1/6,7

7,1/6,7

7,1/6,8

7,1/6,7

Verbruik gemiddeld, in l/100 km

8,1/7,9

8,1/7,9

9,2/8,5

9,2/8,5

9,2/8,5

9,2/8,5

CO₂-emissie gemiddeld, in g/km

186/180

186/180

210/194

210/193

210/195

210/194

Roetfilter (benzinepartikelfilter)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Uitlaatgasnorm

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Type band

Maat

Energielabel/rolweerstand

Grip op nat wegdek

Extern afrolgeluid*
klasse

Extern afrolgeluid
(dB)

Zomerbanden

235/45 ZR 18

E

C–A

–

72–68

265/45 ZR 18

E

B–A

–

72–69

235/40 ZR 19

E

A

71

265/40 ZR 19

E

A

72–71

235/35 ZR 20

E

B–A

71

265/35 ZR 20

E

B–A

72–71
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De specifieke bestelling van een bepaalde band is om logistieke en productietechnische redenen niet mogelijk.
Weinig rolgeluid,
gemiddeld rolgeluid,
veel rolgeluid.
*

1) De vermelde waarden zijn volgens de voorgeschreven meetmethode berekend. Sinds 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe auto’s al typegoedgekeurd volgens de wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), een meer realistische testmethode voor het meten van het brandstofverbruik en de CO₂-emissie. Vanaf 1 september 2018 wordt de NETC (Nieuwe Europese
Testcyclus) vervangen door de WLTP. Door de meer realistische testomstandigheden zullen het brandstofverbruik en de CO₂-emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger zijn dan die gemeten volgens de NETC. Daardoor kunnen
vanaf 1 september 2018 bij de autobelastingen of andere voertuigspecifieke heffingen, die o.a. gericht zijn op de CO₂-emissie, veranderingen optreden. Op www.porsche.com/wltp vindt u meer informatie over de verschillen tussen WLTP en
NETC. Momenteel is het nog steeds wettelijk verplicht om de NETC-cijfers te vermelden. In het geval van nieuwe auto’s waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, zijn de NETC-cijfers afgeleid van de WLTP-gegevens. Zolang het
nog niet verplicht is om de WLTP-waarden te vermelden, mogen deze wel vrijwillig worden genoemd. Voor zover de NETC-waarden als bandbreedtes worden vermeld, hebben deze geen betrekking op een specifiek automodel en maken geen
deel uit van het aanbod. Ze mogen slechts worden gezien als referentie bij de vergelijking van verschillende autotypes. Extra uitrustingen en accessoires (aanbouwdelen, bandenmaat enz.) kunnen relevante voertuigparameters zoals gewicht,
rolweerstand en aerodynamica veranderen en naast weers- en verkeersomstandigheden alsmede het individuele rijgedrag het brandstofverbruik, het stroomverbruik, de CO₂-emissie on de prestaties van een auto beïnvloeden.
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