Tequipment 718
Accessoires voor de 718 Boxster en 718 Cayman modellen

Wat een sporter pas echt
groots maakt?
Een unieke persoonlijkheid.

Bochtenridders. Van begin af aan. De 718 Boxster en
de 718 Cayman. Lichtvoetige middenmotor-sportwagens, gebouwd voor het uitdagende bochtenwerk.
Voor een compromisloze vrijheidsdrang. Voor een
maximale sportiviteit. Voor u. En u kunt er nog een
schepje bovenop doen, met nog meer persoonlijkheid. Met de producten van Porsche Tequipment
kunt u uw 718 helemaal aanpassen aan uw wensen.
Heel individueel en met de vertrouwde Porsche kwaliteit, afgestemd op uw ideeën. En op uw auto. De
originele accessoires van Porsche worden ontwikkeld
door dezelfde Porsche ingenieurs en ontwerpers die
ook de auto's ontwikkelen. Welke Tequipment producten u ook door uw Porsche dealer achteraf laat
aanbrengen – uw Porsche blijft altijd ‘hightech uit
Weissach’. En de garantie? Die blijft in volle omvang
behouden.

Meer informatie over Porsche Tequipment is online
te vinden op www.porsche.com/tequipment met
behulp van de Tequipment Accessoirezoeker.
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Exterieur en performance
Uw leven. Uw avontuur. Uw verhalen. Uw vormgevingsvrijheid.
Maak van de mogelijkheid gebruik om uw sportwagen een nog individueler,
dynamischer en krachtiger uiterlijk te geven. Geheel volgens uw wensen.

U kunt gerust opschakelen.
Ook als het om het design gaat.

Tegenwind – het is geen remmende factor meer.
Voor u en onze ingenieurs wordt het eigenlijk dan pas
leuk. Weerstand bieden hoort immers bij het leven.
Bij een sportwagen is het echter wel zaak dat dit niet
ten koste gaat van de dynamiek. Daarom is het
SportDesign Pakket voor de 718 uitvoerig getest in
het P
 orsche ontwikkelingscentrum in Weissach,
zowel in de windtunnel als op het circuit.
Daarbij zet de hightech-windtunnel nieuwe maatstaven. Dankzij een diameter van 8 meter en extreem
lichte carbonschoepen kunnen windsnelheden tot
300 km/u worden opgewekt. Bovendien beweegt de
vloer onder de 718 tijdens de aerodynamische
meting mee met de windsnelheid. Deze tegenwind
werpt zijn vruchten af in de vorm van een perfect
design en indrukwekkende luchtweerstandswaarden.
En op de weg? Daar weet het totaalpakket onder
praktijkomstandigheden indruk te maken met zijn
design.
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Wist u dat…
… de 718 met SportDesign Pakket nogmaals aan
dezelfde tests wordt onderworpen als de
standaardauto? Zo moet hij niet alleen voldoen aan
de eisen die worden gesteld met betrekking tot de
crashveiligheid en de voetgangersbescherming, we
voeren ook een klimaatwisseltest uit met temperaturen tussen de + 90 en – 40 graden Celsius.

SportDesign Pakket
Uw drang naar vrijheid is zichtbaar bij de eerste aanblik. Het speciaal voor de 718 Boxster en
718 Cayman ontwikkelde SportDesign Pakket zorgt
voor een unieke uitstraling en een nog sportiever en
krachtiger uiterlijk. Het omvat een uniek front dat in
exterieurkleur kan worden uitgevoerd, met een nieuw

vormgegeven voorspoiler. Eveneens onderdeel van
het SportDesign Pakket: de in exterieurkleur uit te
voeren onderzijde achter met een uniek design. De
zwart hoogglans gespoten airblades maken de voorzijde nog markanter.
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SportDesign Pakket
zwart hoogglans gespoten
Markant, stijlvol, karakteristiek – u weet hoe u de
aandacht kunt trekken. Bijvoorbeeld met het zwart
hoogglans gespoten SportDesign Pakket. Dit is specifiek afgestemd op de 718 modellen en omvat onder
meer een frontbekleding in bi-colorlook.
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Afdekking en frontspoilerrand: de zwart hoogglans
gespoten elementen in het front dragen bij aan een
krachtige uitstraling.
De unieke onderzijde achter is eveneens uitgevoerd
in bi-colorlook, een combinatie van de exterieurkleur
en zwart hoogglans.

Luchtinlaten in zijpaneel achter gespoten
Als sporter maak je indruk met je prestaties. En soms
ook met design. De in exterieurkleur uit te voeren
luchtinlaten in het zijpaneel achter kunnen optimaal
worden afgestemd op uw Porsche en uw wensen.

Rolbeugels zwart hoogglans gespoten
Maximale veiligheid met een uniek design:
de volledig beklede rolbeugel van de 718 Boxster.
Deze is zwart hoogglans gespoten en geeft uw 718
een nog sportievere uitstraling.

Exterieur en performance

15

Getinte bi-xenonkoplampen
incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Karakter komt tot uiting in een oogopslag. De getinte
bi-xenonkoplampen incl. Porsche Dynamic Light
System (PDLS) zorgen met hun deels in zwart uitgevoerde binnenwerk voor een markant uiterlijk. In
combinatie met de eveneens getinte frontunits zorgt
dat ervoor dat je hem graag nogmaals in de ogen
kijkt.

Getinte achterlichten
De getinte achterlichten weten in twee opzichten te
overtuigen. Met hun design en hun prestaties. Het
binnenwerk is deels in zwart en deels transparant
uitgevoerd en laat een blijvende indruk achter. Een
zeer sportieve.
De functie en vormgeving komen overeen met die
van de standaard achterlichten.

De functie en vormgeving van de getinte bi-xenonkoplampen komen overeen met die van de standaard
bi-xenonkoplampen incl. Porsche Dynamic Light
System (PDLS).

16

Exterieur en performance

Exterieur en performance

17

Modelaanduiding gespoten
Geef uw 718 een persoonlijk tintje met de in zwart
hoogglans of in exterieurkleur gespoten modelaanduiding op de achterzijde.

‘718’ logo gespoten
Het logo ‘718’ op de achterzijde verwijst naar de
legendarische sportgeest van uw 718 Boxster of
718 Cayman. Het logo kan worden uitgevoerd in
zwart hoogglans of in exterieurkleur.
Modelaanduiding op portieren
De logo's op de portieren maken uw Porsche nog
individueler. En zorgen al bij het instappen voor een
plezierig gevoel.
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Verkrijgbaar in zwart en zilver met de logo’s
‘718 Boxster’ en ‘718 Boxster S’ alsmede
‘718 Cayman’ en ‘718 Cayman S’.

Sporteindpijpen zilver
Sportieve afsluiting: met de dubbele eindpijp van
roestvrij staal met zilver verchroomd oppervlak geeft
u de achterzijde van uw 718 Boxster of 718 Cayman
een nog markantere aanblik.

Tankdop aluminiumlook
Met deze tankdop krijgt uw Porsche er een detail
met cachet bij. Het ontwerp is gebaseerd op de
vormgeving van de tankdoppen van historische
racewagens. Voorzien van een ‘PORSCHE’ logo
en een verliesbeveiliging.

Sporteindpijpen zwart
Dynamiek tot in detail – ook aan de achterzijde. De
dubbele eindpijp van roestvrij staal met een opvallend design en een in zwart hoogglans afgewerkt
oppervlak verleent uw Porsche de finishing touch.

Sportuitlaatsysteem
De sound van uw 718 kan met een druk op de knop
worden versterkt – dankzij het sportuitlaatsysteem.
De aangepaste hoofddemper en sporteindpijpen
worden naar keuze in zwart of zilver uitgevoerd.
Houd er rekening mee dat er eventueel modelspecifieke extra onderdelen nodig zijn (zie montagehandleiding).
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Pedalen en voetsteun aluminium
De pedalen en voetsteun zijn - net als in de autosport - van massief aluminium gemaakt. Ze zijn
gezandstraald, geëloxeerd en voorzien van een
nanocoating. Ze vormen niet alleen fraaie details
voor uw 718, maar bieden ook bijzonder veel grip.
Stuurbekrachtiging Plus (niet afgebeeld)
Of u nu snel of langzaam rijdt: de stuurbekrachtiging
Plus past zich aan de snelheid van uw Porsche aan.
Hierdoor werkt de besturing lichter op lagere snelheid en bij het manoeuvreren.

Wielen en accessoires
Om ervoor te zorgen dat u altijd ontspannen op uw bestemming
aankomt, heeft Porsche Tequipment de juiste wielen geselecteerd.
Kies voor design, rijdynamiek en veiligheid.

Volledig op koers.
Vooral als het om uw rijplezier gaat.

De complete wielensets van Porsche – uw directe
contact met de weg. En daarmee een cruciale factor
met betrekking tot rijplezier en rijveiligheid. Compromissen? Die worden niet gesloten. Alle wielen moeten voldoen aan onze strenge Porsche normen. Alleen
dan kunnen ze immers uw leeftempo volgen. Alle
banden worden door onze ingenieurs en onze testcoureurs uitgebreid onder de loep genomen. Ook in
het grensbereik moeten ze zich stevig bewijzen. Op
sneeuw, op nat wegdek en op droog asfalt moeten
de banden laten zien wat ze in huis hebben. Daarbij
wordt onder meer gekeken naar de performance, de
rolweerstand en het afrolgeluid. Op het bewaterde
testcircuit worden tevens grip- en remtests uitgevoerd.
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Het is dus niet zo vreemd dat uiteindelijk alleen de
beste banden met N-codering worden gekozen. Deze
high-performancebanden verschillen van andere
banden qua bandgeometrie en rubbermix alsmede
door het omvangrijke testprogramma met in totaal
33 belangrijke criteria. Hiertoe behoren, naast
12 objectieve outdoorcriteria zoals het remgedrag op
droog en nat wegdek, ook 16 objectieve rollenbankcriteria zoals rolweerstand en vormvastheid bij hoge
snelheid. Daarnaast wegen nog 5 subjectieve outdoorcriteria mee in het eindoordeel, zoals het weggedrag en het rijcomfort. Het merkbare resultaat:
rijplezier en rijveiligheid.

Wist u dat…
… de basis voor de wielentests die door Porsche worden uitgevoerd, werd gelegd tijdens rondes op de
Nürburgring? De waarden die hier werden gemeten,
dienden vervolgens als ingangsparameters bij de
latere tests van onze wielen. Zoals de duurtest op de
zogenaamde ‘Zweiaxialen Radprüfstand’ (ZWARP) –
daarop wordt een langdurige belasting met extreme
rijomstandigheden gesimuleerd. Het resultaat: veilige
high-performancewielen. Made in Weissach.

20 inch Carrera Sport
complete zomerwielenset

20 inch Carrera S
complete zomerwielenset

20 inch 911 Turbo
complete zomerwielenset

20 inch Carrera Classic
complete zomerwielenset

20 inch Carrera S
complete zomerwielenset
platina zijdeglans gespoten

20 inch Carrera S
complete zomerwielenset
zwart hoogglans gespoten

19 inch Boxster S
complete winterwielenset

18 inch Boxster
complete winterwielenset

20 inch Carrera Sport complete zomerwielenset
Uitvoering: gespoten in platina zilver met gepolijst
oppervlak.
De afgebeelde wielnaafafdekkingen worden niet
standaard meegeleverd. Ze kunnen extra worden
besteld via het Porsche Tequipment accessoireprogramma.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

	Informatie over alle bandenspecificaties vindt u
op www.porsche.com met behulp van onze
Tequipment Accessoirezoeker onder
Service&Accessoires.

20 inch Carrera S complete zomerwielenset
Uitvoering: zilver gespoten.
De afgebeelde wielnaafafdekkingen worden niet
standaard meegeleverd. Ze kunnen extra worden
besteld via het Porsche Tequipment accessoireprogramma.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

20 inch Carrera S complete zomerwielenset platina
zijdeglans gespoten
Uitvoering: platina zijdeglans gespoten.
Inclusief wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche
embleem.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

Wielen en accessoires
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20 inch Carrera S complete zomerwielenset
zwart hoogglans gespoten
Uitvoering: zwart hoogglans gespoten.
Inclusief wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche
embleem.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

	Informatie over alle bandenspecificaties vindt u
op www.porsche.com met behulp van onze
Tequipment Accessoirezoeker onder
Service&Accessoires.

20 inch 911 Turbo complete zomerwielenset
Uitvoering: gespoten in donker titanium met
gepolijst oppervlak.
De afgebeelde wielnaafafdekkingen worden niet
standaard meegeleverd. Ze kunnen extra worden
besteld via het Porsche Tequipment accessoireprogramma.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

20 inch Carrera Classic complete zomerwielenset
Uitvoering: gespoten in donker titanium met
gepolijst oppervlak.
De afgebeelde wielnaafafdekkingen worden niet
standaard meegeleverd. Ze kunnen extra worden
besteld via het Porsche Tequipment accessoireprogramma.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

Wielen en accessoires
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19 inch Boxster S complete winterwielenset
Uitvoering: zilver gespoten.

	Informatie over alle bandenspecificaties vindt u
op www.porsche.com met behulp van onze
Tequipment Accessoirezoeker onder
Service&Accessoires.

De afgebeelde wielnaafafdekkingen worden niet
standaard meegeleverd. Ze kunnen extra worden
besteld via het Porsche Tequipment accessoireprogramma.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

18 inch Boxster complete winterwielenset
Uitvoering: zilver gespoten.
De afgebeelde wielnaafafdekkingen worden niet
standaard meegeleverd. Ze kunnen extra worden
besteld via het Porsche Tequipment accessoireprogramma.
Voor alle 718 Boxster en 718 Cayman modellen
leverbaar.

Pitstop: voor uw banden.
Een nieuw seizoen, tijd voor nieuwe wielen. Bij het
wisselen naar zomer- of winterbanden helpen de
experts van Porsche Service u graag. Ze zorgen niet
alleen voor een vakkundige montage van uw wielen,
maar ook voor de professionele opslag en verzorging
van de complete wielenset die u even niet meer
nodig heeft. Daarbij worden de wielen en banden
niet alleen zorgvuldig schoongemaakt, ze worden
eveneens grondig onderzocht op eventuele beschadigingen. Per slot van rekening hebben uw fraaie
wielen recht op de beste zorg – ook tijdens hun welverdiende rustpauze.

	
Op www.porsche.com/service vindt u nog meer
informatie over de diensten van Porsche Service
op het gebied van velgen en banden.
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Algemene bandeninformatie
De gemonteerde banden zijn uitsluitend banden die
aan de specificaties van Porsche voldoen. Deze banden zijn te herkennen aan de codering (N0, N1 enz.)
op de wang van de band. Alleen deze banden worden
door P
 orsche aanbevolen.

De specifieke bestelling van een bepaalde band is
om logistieke en productietechnische redenen niet
mogelijk. Het bandenmerk kan afwijken van het merk
dat op de foto's is te zien. Mocht de velgbandcombinatie niet in de papieren bij uw auto zijn vermeld,
vraag uw Porsche dealer dan om een bewijs van de
fabrikant.

Opmerking bij het gebruik van winterbanden
Voor een zomerband begint de winter als de temperatuur daalt tot +7 °C. Onder deze temperatuur wordt
de rubbercompound geleidelijk aan harder, waardoor
de remweg toeneemt. Daarom adviseert Porsche bij
winterse temperaturen het gebruik van winterbanden, zodat uw 718 ook bij lage temperaturen de veiligheid kan bieden die u van uw Porsche verwacht.

Winterbanden die zijn vrijgegeven door Porsche, zijn
herkenbaar aan de N-codering op de wang van de
band.
Nog meer voordelen: de banden produceren weinig
afrolgeluid en de lagere rolweerstand heeft een positieve uitwerking op het verbruik.

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

Met zomerbanden

Met winterbanden ca. 12% kortere remweg

Brandstofefficiencyklasse, grip op nat wegdek, rolweerstand:
Type band

Maat

Energielabel/
rolweerstand

Grip op nat wegdek

Zomerbanden

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Winterbanden

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

E
E
F–E
E

C
C
C
C

72
73
71–70
71

*
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Weinig rolgeluid,
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gemiddeld rolgeluid,

veel rolgeluid.

Extern rolgeluid*
klasse

Extern rolgeluid
(dB)

100

105

110

115

120

100

105

110

115

120

Remmen met ABS op sneeuw
(40–0 km/u)

Met zomerbanden

Met winterbanden ca. 19% kortere remweg

Illustratieve weergave: remweg in % (gemeten bij gebruik van banden met P
 orsche specificatie).
Geoptimaliseerde remwegen door het gebruik van Porsche winterbanden. Absolute waarden kunnen afwijken.
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Ventiel-sierdoppen
Perfectie tot in detail. Deze sierdoppen vormen niet
alleen een fraai accent, ze beschermen de ventielen
ook tegen vuil en vocht. Leverbaar in verschillende
uitvoeringen.

Wielnaafafdekkingen
De finishing touch voor de wielen van uw Porsche:
wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche
embleem. Set bevat 4 stuks.

Wielbouten, zwart
incl. diefstalbeveiliging
Een set wielbouten in zwart, bestaande uit 16 wielbouten en 4 diefstalbeveiligingsschroeven.

Diefstalbeveiliging voor wielen
4 wielbouten voor lichtmetalen wielen met effectief
coderingssysteem (Thatcham).

Wielen en accessoires
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Interieur, audio en communicatie
Uw wensen staan centraal. Zowel bij het plannen van de volgende
bestemming als bij de individuele aankleding van het interieur.
Met hoogwaardige infotainmentsystemen en fraaie interieurpakketten
worden al uw wensen vervuld.

Interieurpakket mahonie
Het pakket bestaat uit sierstrips van mahonie op het
dashboard en een schakel- resp. PDK 1) keuzehendel
met zwarte lederen bekleding en inzetstukken van
mahonie.
Aanbevolen bij auto’s met zwart interieur.

Sportstuurwiel mahonie incl.
multifunctionele bediening en stuurwielverwarming
Zo uniek als een vingerafdruk: de nerf op het multifunctionele stuurwiel mahonie. De stuurwielkrans is
bekleed met zwart leder. De knoppen zorgen ervoor
dat u heel comfortabel tal van audio- en eventueel
telefoon- en navigatiefuncties kunt bedienen.

Afdekking middenconsole mahonie
Uw 718. Nog persoonlijker vormgegeven met de
afdekking voor de middenconsole in mahonie.
Markant en individueel – net als u.

Aanbevolen bij auto’s met zwart interieur.

1) 7-traps P
 orsche Doppelkupplung (PDK).

Interieur, audio en communicatie
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Interieurpakket carbon
Het pakket bestaat uit sierstrips van carbon op het
dashboard en een schakel- resp. PDK 1) keuzehendel
met zwarte lederen bekleding en inzetstukken van
carbon.
Aanbevolen bij auto’s met zwart interieur.

Sportstuurwiel carbon incl. multifunctionele
bediening en stuurwielverwarming
Autosportambiance om aan te raken: het multifunctionele stuurwiel in carbon. De stuurwielkrans is
bekleed met zwart leder. De knoppen zorgen ervoor
dat u heel comfortabel tal van audio- en eventueel
telefoon- en navigatiefuncties kunt bedienen.

Afdekking middenconsole carbon
Deze afdekking is meer dan slechts een sportief
detail: het is een directe verwijzing naar de autosport.

Aanbevolen bij auto’s met zwart interieur.

1) 7-traps P
 orsche Doppelkupplung (PDK).

Interieur, audio en communicatie
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Interieurpakket geborsteld aluminium
Het pakket bestaat uit sierstrips van geborsteld
aluminium op het dashboard en een schakel- resp.
PDK 1) keuzehendel met zwarte lederen bekleding en
inzetstukken van geborsteld aluminium.

Afdekking middenconsole geborsteld aluminium
Elk detail precies zoals u het graag heeft. Deze
afdekking van geborsteld aluminium voegt een extra
accent toe – een sportief accent.

Aanbevolen bij auto’s met zwart interieur.

1) 7-traps P
 orsche Doppelkupplung (PDK).

Interieur, audio en communicatie
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GT sportstuurwiel leder incl. multifunctionele
bediening en stuurwielverwarming
Dit stuurwiel zorgt voor een sportief accent. Voor
handgeschakelde modellen of voor PDK 1) met schakelpaddles – met de rechterpaddle schakelt u op,
met de linkerpaddle schakelt u terug. Verkrijgbaar in
zwart, luxorbeige en agaatgrijs.
GT sportstuurwiel Alcantara® incl. multifunctionele
bediening en stuurwielverwarming
De bekleding van zwart Alcantara® zorgt voor een
goede grip en maakt het stuurwiel tevens bijzonder
onderhoudsvriendelijk en robuust. Eigenschappen
die niet alleen in de autosport worden gewaardeerd.

PDK¹⁾ keuzehendel aluminium
PDK¹⁾ keuzehendel van aluminium met een uniek
design. De inzetstukken van de keuzehendel zijn
bekleed met leder in geselecteerde interieurkleuren.

PDK¹⁾ keuzehendel Alcantara®,
schakelhendel Alcantara® (niet afgebeeld)
Deze schakel- resp. PDK 1) keuzehendel onderstreept
nog eens de nauwe banden die Porsche heeft met
de autosport. De hendel is bekleed met zwart
Alcantara®.

1) 7-traps P
 orsche Doppelkupplung (PDK).
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Deksel opbergvak Alcantara® met Porsche embleem
of ‘PORSCHE’ logo
Het is meer dan een detail, het is een statement.
In 2 uitvoeringen. Het deksel van het opbergvak in de
middenconsole is bekleed met zwart Alcantara®. Met
als highlight het ingeperste Porsche embleem of het
ingeperste ‘PORSCHE’ logo.

Rokerspakket
Dit pakket omvat een asbak en een sigarettenaansteker. Het komt in plaats van het open opbergvak
in de middenconsole voorin.

Deksel opbergvak met Porsche embleem
Het deksel van het opbergvak in de middenconsole
is bekleed met leder in interieurkleur en voorzien van
een ingeperst Porsche embleem.
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Vloermatten met nubucklederen zoomrand
De perfect passende vloermatten met nubucklederen zoomrand en ‘PORSCHE’ logo zijn in een aantal
interieurkleuren verkrijgbaar. Een speciaal bevestigingssysteem voorkomt dat de matten verschuiven.

Autosleutel gespoten, sleuteletui leder
Set bestaande uit 2 gespoten zijkanten. De perfecte
aanvulling: het sleuteletui van glad leder met sierstiksel en ingeperst Porsche embleem.
Sleuteletui Alcantara®
Het sleuteletui is gemaakt van zwart Alcantara®, de
lus voor de autosleutel en de zijkanten zijn gemaakt
van zwart leder. Met zwart sierstiksel en Porsche
embleem.

Vloermatten carbon met lederen zoomrand
Op maat gemaakte vloermatten van carbon zorgen
ook in de voetenruimte voor een autosportuitstraling.
De matten hebben de onmiskenbare carbonstructuur
en zijn voorzien van een zoomrand van glad leder met
sierstiksels in de kleur zwart. Een speciaal bevestigingssysteem voorkomt verschuiven van de matten.
De tweedelige set is bijzonder geschikt als aanvulling
op het interieurpakket carbon.

Weerbestendige vloermatten
Set van 2 op maat gemaakte vloermatten in
aantrekkelijk design, voorzien van autosilhouet en
‘PORSCHE’ logo. Slipvast, waterafvoerend en waterdicht, met opstaande rand rondom. Leverbaar in
de interieurkleuren zwart, agaatgrijs en luxorbeige.

Elektrische startknop gespoten
Extra individualiteit in het interieur: in combinatie
met de optie Porsche Entry & Drive kunt u de buitenrand van de elektrische startknop in de door u
gewenste exterieurkleur laten uitvoeren.

Interieur, audio en communicatie
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Dorpellijsten carbon
Sportieve instap. Van het extreem lichte hightechmateriaal carbon. Met modellogo.

Dorpellijsten roestvrij staal
Een fraaie aanblik bij het openen van het portier:
de dorpellijsten van roestvrij staal met modellogo.

De logo’s zijn leverbaar in de uitvoeringen
‘Boxster’ en ‘Boxster S’ alsmede
‘Cayman’ en ‘Cayman S’.

De logo’s zijn leverbaar in de uitvoeringen
‘Boxster’ en ‘Boxster S’ alsmede
‘Cayman’ en ‘Cayman S’.

Dorpellijsten carbon, verlicht
Deze dorpellijsten van carbon met wit verlicht
modellogo benadrukken zowel de sportiviteit als
het extravagante karakter van uw auto.

Dorpellijsten roestvrij staal, verlicht
Het lichtende voorbeeld: deze dorpellijsten van
roestvrij staal met wit verlicht modellogo zorgen
voor een stijlvolle entree.

De logo’s zijn leverbaar in de uitvoeringen
‘Boxster’ en ‘Boxster S’ alsmede
‘Cayman’ en ‘Cayman S’.

De logo’s zijn leverbaar in de uitvoeringen
‘Boxster’ en ‘Boxster S’ alsmede
‘Cayman’ en ‘Cayman S’.
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Navigatiemodule voor het Porsche Communication
Management (PCM)
De tegen meerprijs leverbare navigatiemodule met
spraakbediening beschikt over een harde schijf met
kaartgegevens van de meeste Europese landen.
Andere features van de navigatiemodule: dynamische
routeberekening, perspectivische kaartweergave,
3D-navigatiekaart incl. City- en Terrain-modellen
met satellietkaart, automatische routeweergave en
backtrace-navigatie alsmede navigatie in niet-gedigitaliseerde gebieden met behulp van kompas en
GPS.
Geen extra kaartweergave in het multifunctionele
display van het instrumentenpaneel.
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Apple® CarPlay
Met Apple® CarPlay kunt u de apps van uw iPhone®
ook tijdens het rijden gebruiken via het PCM. Met de
Apple® spraakbediening Siri® kunt u tekstberichten
sturen, laten voorlezen en beantwoorden, telefoneren
of naar muziek en podcasts luisteren – zonder dat dit
ten koste gaat van uw aandacht voor de weg.

Cruise control
Voor een sporter bijzonder belangrijk: rustpauzes. De
cruise control maakt die mogelijk. Deze voorziening
helpt u om de snelheidslimiet niet te overschrijden
en zorgt door de gelijkmatige snelheid voor een lager
verbruik. De automatische snelheidsregeling – voor
snelheden tussen 30 en 240 km/u – wordt met een
schakelaar op een aparte stuurwielhendel ingeschakeld.

USB-smartphone oplaadkabel
Dankzij de draaibare USB-stekker kunt u de accu van
uw smartphone heel eenvoudig en vanuit praktisch
elke positie opladen tijdens het rijden. Bovendien kan
de kabel worden gebruikt voor het afspelen van
muziek. De bediening vindt daarbij plaats via het
PCM of het multifunctionele stuurwiel. Verkrijgbaar
voor Apple® en GOOGLE® Android apparaten.

Interieur, audio en communicatie
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Transport, bescherming en onderhoud
Klaar voor elke reis. Porsche Tequipment biedt een ruime keuze aan
transport-, beschermings- en onderhoudsproducten die optimaal
op uw sportwagen zijn afgestemd.

Model:
Groep:
Gewicht:
Leeftijd:

 orsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
P
G 0+
tot 13 kg
tot ca. 15 maanden

Porsche kinderzitjes
De Porsche kinderzitjes hebben een uniek design en
voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ze zijn speciaal
voor P
 orsche modellen getest en goedgekeurd en
bieden inzittenden tot 12 jaar alle comfort en veiligheid. De toegepaste stoffen zijn ademend, voelen
prettig aan en zijn gemakkelijk te onderhouden. Het
overtrek is afneembaar en uitwasbaar. De kleur van
de kinderzitjes is zwart met grijs, met een rode bies.
De Porsche kinderzitjes kunnen met het 3-punts
gordelsysteem eenvoudig en veilig worden bevestigd
op de bijrijdersstoel. Als extra beveiliging hebben de
Porsche Baby Seat en de Porsche Junior Seat ISOFIX
nog een eigen 5-punts gordelsysteem.

Voorbereiding bijrijdersstoel voor kinderzitje
(niet afgebeeld)
Voor de bijrijdersstoel van de 718 is tegen meerprijs
een ISOFIX voorbereiding voor kinderzitje leverbaar.
Deze bestaat uit een ISOFIX-bevestigingsbeugel die
tussen de zitting en de rugleuning moet worden
gemonteerd, alsmede een sleutelschakelaar voor het
buiten werking stellen van de bijrijdersairbag.

Model:
Groep:
Gewicht:
Leeftijd:

 orsche Junior Plus Seat ISOFIX¹⁾
P
G1
9 tot 18 kg
ca. 9 maanden tot 4 jaar

Model:
Groep:
Gewicht:
Leeftijd:

 orsche Junior Plus Seat ISOFIT 1), 3)
P
G 2–G 3
15 tot 36 kg
ca. 4 tot 12 jaar

Onderlegger voor kinderzitje (niet afgebeeld)
Om het stoeloppervlak te beschermen tegen vuil en
beschadigingen is tegen meerprijs een onderlegger
voor het kinderzitje leverbaar.
Een P
 orsche kinderzitje op de passagiersstoel is
alleen toegestaan in combinatie met de af fabriek
leverbare voorbereiding voor kinderzitjes. Bij het
vervoer van kinderen met een gewicht tot 27 kg
dient de bijrijdersairbag buiten werking te worden
gesteld. Op sportkuipstoelen mogen geen kinder
zitjes worden geplaatst.

1) ISOFIX/ISOFIT is een veilig, eenvoudig te gebruiken bevestigingssysteem voor kinderzitjes
dat een starre verbinding tussen de carrosserie en het kinderzitje vormt.
2) Apart aanbod Porsche Baby Seat Base ISOFIX, G 0+.
3) Ook leverbaar als Porsche Junior Plus Seat.
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Outdoor-afdekhoes
Op maat gemaakte, zilvergrijze outdoor-afdekhoes
met P
 orsche embleem en ‘PORSCHE’ logo. Deze
afdekhoes is waterafstotend en beschermt uw auto
tegen weersinvloeden zoals fel zonlicht. Met diefstalbeveiliging.

Indoor-afdekhoes
Op maat gemaakte indoor-afdekhoes van ademend,
antistatisch en vuilwerend materiaal. Voorzien van
gekleurd Porsche embleem en ‘PORSCHE’ logo.
Bagageset
De vierdelige bagageset bestaat uit een handige tas,
een kledingzak en een grote en een kleine weekendtas van geperforeerd materiaal met een zilverkleurige
achtergrond. De set is gericht op een topuitstraling,
net als uw 718. Alle bagagestukken zijn exact afgestemd op de bagageruimte van uw 718 en gemaakt
van dezelfde materialen die in de auto worden
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gebruikt. Zo zorgen hoogwaardig zwart glad leder
met zilverkleurige stiksels, veiligheidsgordels als
draagband en een ingeperste lederen bodem met
carbonlook voor een fraaie uitstraling. De mechanische en magnetische Fidlock sluitingen van zwart
geëloxeerd aluminium zorgen voor veiligheid en
comfort.

Alle onderdelen van de bagageset zijn ook los leverbaar.
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Bagageruimtekuipen voorin en achterin
De op maat gemaakte kuipen van zwart kunststof
voorkomen dat uw bagageruimte vuil wordt. Ze zijn
waterdicht en afwasbaar en daardoor bij uitstek
geschikt voor het vervoer van bijvoorbeeld boodschappen of uw sportspullen. Beide bagageruimtekuipen zijn voorzien van het ‘PORSCHE’ logo, de kuip
achterin toont daarbij nog een autosilhouet.

68

Transport, bescherming en onderhoud

Velgenonderhoudsset¹⁾
Reinigings- en onderhoudsset voor lichtmetalen
velgen in een handige draagtas. De set bestaat uit
een velgenreiniger (zuurvrij, 500 ml-sproeiflacon),
spons en een driedelige set speciale borstels voor
hardnekkige verontreinigingen. De velgenreiniger is
ook los leverbaar in sproeiflacon en in navulflacon
van 1.000 ml.

Onderhoudstas Cabriolet, onderhoudstas Coupé¹⁾
Optimaal op uw auto afgestemde onderhoudsset in
een draagtas met praktische binnenvakken. De set
omvat hoogwaardige, speciaal voor Porsche ontwikkelde onderhoudsproducten voor het interieur en
exterieur van de auto.
De onderhoudsset voor de Cabriolet bestaat uit
autoshampoo en cabrioletkapreiniger, harde was,
cabrioletkapverzorging, ruitenreiniger voor binnen en
buiten, lederreiniger, lederverzorging, doekjes, sponzen en een zeem.

Lederonderhoudsset¹⁾
Reinigings- en onderhoudsset voor het lederen
interieur van uw Porsche, verpakt in een handige
draagtas. De set bestaat uit een lederreiniger
(100 ml), lederverzorgingsmiddel (100 ml), sponzen
en doekjes.

De set voor de Coupé omvat insectenverwijderaar,
autoshampoo, polish, harde was, ruitenreiniger voor
binnen en buiten, lederreiniger, doekjes, sponzen en
een zeem.

1) Alle onderhoudsproducten zijn ook los leverbaar.
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Gereedschapset
De gereedschapset voor Porsche liefhebbers. Het
hoogwaardige lederen etui met ingeperst Porsche
embleem bevat een 8-delige ringsleutelset en een
30-delige steeksleutelset. Daarnaast maken de volgende producten deel uit van de 55-delige set:
punttang, spanningstester, kunststof spatel, telescoopmagneet, een 9-delige inbussleutelset, een
led-hoofdlamp alsmede 2 paar handschoenen en
een microvezel reinigingsdoek.
Let op de Porsche garantievoorwaarden. Onjuist
gebruik van het gereedschap kan ertoe leiden dat u
niet meer voldoet aan de Porsche garantievoorwaarden.

 orsche Charge-o-mat Pro¹⁾
P
Door het hogere laadvermogen (5,0 A) van de
Porsche Charge-o-mat Pro is de accu nog sneller
opgeladen. Een extra laadmodus voor de lichtgewicht
lithium-ionenaccu van Porsche maakt bovendien
toepassing in de autosport mogelijk.

Microvezel reinigingsdoekje
Voor het doeltreffend en veilig reinigen van het PCM
touchscreen en andere kwetsbare oppervlakken in
het interieur. Verpakking bevat 3 microvezeldoekjes.

Veiligheidshesje
Het veiligheidshesje in opvallend geel met reflecterende strepen zorgt ervoor dat u altijd zichtbaar bent.
De compacte verpakking laat zich gemakkelijk in het
dashboardkastje of elders in de auto opbergen.
Het meevoeren van een veiligheidshesje is in veel
EU-landen wettelijk verplicht.

1) Voor auto's zonder sigarettenaansteker is tegen meerprijs een adapter leverbaar.
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Accessoires voor de winter
Uw 718 is een sportwagen voor alle weersomstandigheden.
Met de juiste winteraccessoires en de verzorgingsproducten van
Porsche Tequipment bereidt u uw 718 voor op het koude jaargetijde.

Een maximale grip op de situatie.
Ook als het om de details gaat.

Maximale performance, 365 dagen per jaar. Per slot
van rekening wilt u ook de winter kunnen rijden met
uw 718. En dat is heel goed mogelijk. Want dit is een
vierseizoenen-sportwagen. Maar er zijn situaties
waarin zelfs een sportwagen moet terugschakelen –
als er sneeuw op de weg ligt bijvoorbeeld. Met de
juiste sneeuwkettingen kan autorijden zelfs dan echter een feest zijn.
Daarom laten we bij de ontwikkeling van dit belangrijke hulpmiddel niets aan het toeval over. Ook onze
Tequipment sneeuwkettingen worden niet ontzien
en aan strenge tests onderworpen. De toegepaste
beugelkettingen moeten op het testparcours ook
onder extreme omstandigheden bewijzen dat ze over
voldoende grip beschikken. Daarbij worden naast de
kwaliteit van de materialen ook de montage en
demontage getest.
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Ook het rijgedrag speelt natuurlijk een grote rol en
wordt uitgebreid getest. Daarbij simuleren we verschillende rijsituaties zoals het wegrijden, de grip,
het stuurgedrag, de zijwaartse grip en uiteraard
het rijcomfort. Want ook al is de topsnelheid met
sneeuwkettingen 50 km/u, ook in de sneeuw moet
u kunnen genieten van topprestaties.

Wist u dat…
… het aantal en de verdeling van de kettingen over
het loopvlak (Y-kettingen of kruisspoorkettingen)
bepalend is voor de rijeigenschappen? Een grovere
structuur zorgt voor minder verfijnde rijeigenschappen. Om deze reden biedt Porsche alleen
kruisspoorkettingen aan die zijn samengesteld uit
kleine schakels en die zonder grote krachtsinspanning zijn om te leggen.

Sneeuwkettingen
Speciaal op de 718 modellen afgestemde kettingen
(2 stuks) samengesteld uit kleine schakels, die zonder grote krachtsinspanning zijn om te leggen. Voor
de achteras.
Alleen voor 18 inch wielen. Niet in combinatie met
spoorverbreders.

Veilig en sportief de winter door.
Op pagina 22–39 vindt u alle complete winterwielensets van Porsche Tequipment en belangrijke
informatie met betrekking tot de rijveiligheid en het
brandstofverbruik.
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Winter onderhoudsset
Onderhoudsset in een waterdichte draagtas met
praktische binnenvakken. De set omvat een winter
ruitenreiniger-concentraat (2 flessen van 1.000 ml),
ruitenreiniger voor de buitenzijde (250 ml-fles),
ruitenreiniger voor de binnenzijde (100 ml-fles), een
ijskrabber en een microvezel reinigingsdoekje.

Winter ruitenreiniger-concentraat
Maak uw 718 klaar voor de winter. Met het winter
ruitenreiniger-concentraat (1.000 ml-fles)
beschermt u niet alleen de ruitensproeiers tegen
vorst, maar kunt u ook heel gemakkelijk vuil van de
ruiten verwijderen.

IJskrabber
De ijskrabber van aluminium zorgt ook bij sneeuw en
ijs voor een onbelemmerd zicht. De telescoopsteel
biedt extra comfort. De geïntegreerde rubberen lip
maakt het mogelijk om eenvoudig water van uw
autoruiten te verwijderen.

Gericht op performance, in elk jaargetijde.
Ook een Porsche verdient in de winter de nodige
aandacht. En wie kan er beter voor uw auto zorgen
dan de mensen die hem hebben ontwikkeld? Onze
Service specialisten beschikken over de expertise
voor old- en youngtimers alsmede de huidige modellen. Ze kennen elk model uitstekend en weten exact
hoe de betreffende auto moet worden onderhouden,
gerepareerd en verzorgd. Daarbij wordt er, naast de
nieuwste diagnosetechniek en speciaal gereedschap,
uitsluitend gebruikgemaakt van originele Porsche
onderdelen. De specialisten zorgen eveneens voor
vakkundige montage van de diverse Tequipment
producten met de voor Porsche kenmerkende performance.

	Op www.porsche.com/service vindt u meer
informatie over de diensten en mogelijkheden
van P
 orsche Service rondom uw 718.

718 Cayman S brandstofverbruik in l/100 km: stadsverkeer: 10,7–9,5 · buitenwegen: 6,5–6,0 · gemiddeld: 8,1–7,3; CO₂-emissie gemiddeld in g/km: 184–167
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Het accessoireprogramma
van Porsche Tequipment.

Uw 718 past perfect bij uw leven. En met elk product
van P
 orsche Tequipment optimaliseert u uw auto nog
verder. U heeft zojuist een indruk gekregen van hoe u
achteraf uw Porsche nog individueler kunt vormgeven. Online kunt u de ontdekkingsreis voortzetten.
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Tequipment Accessoirezoeker

Op www.porsche.com/tequipment kunt u met
behulp van de Tequipment Accessoirezoeker alle
producten en opties voor uw model vinden.
Het accessoireprogramma van Porsche Tequipment.
Hier vindt u alle belangrijke details over de originele
Tequipment accessoires. Uiteraard kan dit ook
onderweg: u kunt de Tequipment Accessoirezoeker
namelijk altijd en overal gebruiken via alle mobiele
apparaten – laptop, smartphone of tablet. Laat u
inspireren.

U laat zich liever live verrassen? Breng dan een
bezoek aan uw Porsche dealer. De experts laten u
graag ter plekke zien welke mogelijkheden Porsche
Tequipment biedt voor uw auto.

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.
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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
Tal van suggesties om uw Porsche
af fabriek helemaal naar uw eigen
persoonlijke smaak en wensen te
perfectioneren. Optisch en/of
technisch. Maar altijd handwerk.

Porsche Tequipment
Ons accessoireprogramma,
waarmee u uw Porsche helemaal
kunt laten uitrusten zoals u dat persoonlijk wilt. Het complete productgamma 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 slimme 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 Club
Maak kennis met de fascinatie die
Porsche heet. Met reizen over spannende routes, met eersteklas hotels
en restaurants – op de mooiste plekken van de wereld. Voor informatie
e-mail: info@porschetravelclub.de
of bel: +49 711 911-23360.

 orsche Sport Driving School
P
Hier kunt u op internationale
circuits niet alleen uw eigen
rijvaardigheid verbeteren, maar ook
uw Porsche beter leren kennen.
Voor informatie e-mail:
sportdrivingschool@porsche.de
of bel: +49 711 911-23364.

Porsche Clubs
Sinds 1952 zijn er wereldwijd 660
Porsche Clubs met 195.000 leden
die hun fascinatie voor het merk
Porsche met elkaar delen. Bel voor
informatie +49 711 911-23250 of kijk
op www.porsche.com/clubs e-mail:
communitymanagement@porsche.de

Porsche Assistance
Deze hoogstaande, betrouwbare en
exclusieve mobiliteitsservice is standaard 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, toekomstgerichte en innovatieve oplossingen op
het gebied van financiële dienstverlening. 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 interviews
rondom het merk Porsche. Op
www.porsche.com/christophorus
vindt u een keur aan artikelen.

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. Hier zijn ware iconen als 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.

Porsche Wereld

85

Index
Exterieur en performance
SportDesign Pakket
SportDesign Pakket
zwart hoogglans gespoten
Luchtinlaten in zijpaneel achter gespoten
Rolbeugels zwart hoogglans gespoten
Getinte bi-xenonkoplampen incl. PDLS
Getinte achterlichten
Modelaanduiding op portieren
Modelaanduiding gespoten
‘718’ logo gespoten
Sporteindpijpen zilver, sporteindpijpen zwart
Sportuitlaatsysteem
Tankdop aluminiumlook
Pedalen en voetsteun aluminium
Stuurbekrachtiging Plus

11
12
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
21
21

Wielen en accessoires
Complete zomerwielensets:
20 inch Carrera Sport
20 inch Carrera S
20 inch Carrera S platina zijdeglans gespoten
20 inch Carrera S zwart hooglans gespoten
20 inch 911 Turbo
20 inch Carrera Classic

32
33
33
34
35
35

Complete winterwielensets:
19 inch Boxster S
18 inch Boxster

36
36

Ventiel-sierdoppen
Wielbouten, zwart incl. diefstalbeveiliging
Diefstalbeveiliging voor wielen
Wielnaafafdekkingen

40
40
40
41

Interieur, audio, communicatie
Interieurpakket mahonie
45
Sportstuurwiel mahonie
incl. multifunctionele bediening
en stuurwielverwarming
45
Afdekking middenconsole mahonie
45
Interieurpakket carbon
47
Sportstuurwiel carbon
incl. multifunctionele bediening
en stuurwielverwarming
47
Afdekking middenconsole carbon
47
Interieurpakket geborsteld aluminium
49
Afdekking middenconsole geborsteld aluminium 49
GT sportstuurwiel leder
incl. multifunctionele bediening
en stuurwielverwarming
50

GT sportstuurwiel Alcantara®
incl. multifunctionele bediening
en stuurwielverwarming
PDK keuzehendel aluminium
PDK keuzehendel Alcantara®,
schakelhendel Alcantara®
Deksel opbergvak Alcantara® met
Porsche embleem of ‘PORSCHE’ logo
Rokerspakket
Deksel opbergvak met Porsche embleem
Vloermatten met nubucklederen zoomrand
Vloermatten carbon met lederen zoomrand
Weerbestendige vloermatten
Autosleutel gespoten, sleuteletui leder
Sleuteletui Alcantara®
Elektrische startknop gespoten

50
51
51
52
53
53
54
54
54
55
55
55

Dorpellijsten carbon 	
Dorpellijsten carbon, verlicht
Dorpellijsten roestvrij staal
Dorpellijsten roestvrij staal, met verlichting
Navigatiemodule voor Porsche Communication
Management (PCM)
Apple® CarPlay
Cruise control
USB-smartphone oplaadkabel
Transport, bescherming en onderhoud
Porsche kinderzitjes
Voorbereiding bijrijdersstoel voor kinderzitje
Onderlegger voor kinderzitje
Outdoor-afdekhoes
Indoor-afdekhoes

56
56
57
57
58
60
61
61

65
65
66
66

Bagageset
Bagageruimtekuipen voorin en achterin
Onderhoudstas Cabriolet, onderhoudstas Coupé
Velgenonderhoudsset
Lederonderhoudsset
Porsche Charge-o-mat Pro
Microvezel reinigingsdoekje
Gereedschapset
Veiligheidshesje

67
68
70
71
71
72
72
73
73

Accessoires voor de winter
Sneeuwkettingen
Winter onderhoudsset
Winter ruitenreiniger-concentraat
IJskrabber

78
79
80
80

718 Boxster en 718 Cayman modellen:
brandstofverbruik in l/100 km: stadsverkeer 10,7–9,0 · buitenwegen 6,5–5,7 · gemiddeld 8,1–6,9; CO₂-emissie gemiddeld in g/km: 184–158
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Onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG steunt het gebruik van duurzaam geproduceerd papier. Het papier van deze brochure
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for the Endorsement of Forest Certification) voorschrijft.
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