Porsche Services
Altijd perfect opgeladen
thuis en onderweg

Een elektrische of hybride Porsche kan
altijd perfect opgeladen aan de start
komen. Porsche Services heeft namelijk
de oplossing die aansluit bij uw situatie.
Dan gaat het om te beginnen over een
laadpunt thuis en/of op de zaak, inclusief
het installatiepakket. En natuurlijk over
een Porsche laadsleutelhanger of laadpas
die overal in Europa toegang biedt tot
(snel)laadstations. Waarbij de laadpas ook
toegang geeft tot handige diensten.
Daarbij staat Porsche Services voor een
hoogstpersoonlijke, snelle en adequate
dienstverlening. Onze medewerkers staan
altijd voor u klaar om uw mobiliteit te
garanderen.

Maatwerk:
de installatiepakketten
Het aanleggen van een laadpunt is
maatwerk. Daarom is er keuze uit drie
installatiepakketten voor uw eigen
laadpunt. Via een fysieke schouwing*,
waarbij een installateur uw laadlocatie
en meterkast op de optimale
laadmogelijkheden beoordeelt, ontvangt
u van Porsche Services informatie over
het pakket dat bij uw situatie past.
De laadinstallatie en het laadpunt worden
aangelegd door een professionele
installateur.
* Ook is het mogelijk om een online schouwformulier in te vullen,
hierbij worden enkele foto’s van uw meterkast gevraagd. De offerte
heeft uiteraard dezelfde kwaliteit als bij een fysieke schouw.

Porsche Ready to go pakket
Het basisinstallatiepakket. Hierbij zijn een 3-fase aansluiting en slimme meter
met voldoende groepen reeds aanwezig voor de installatie van het laadpunt.

Inhoud
• Fysieke schouwing op locatie.
• Voedingskabel 7 meter inclusief 1 muurdoorboring
en maximaal 1 meter graafwerk.
• Bekabeling en aansluiten loadbalancing op de slimme meter.
• Plaatsen aardlekautomaat en montage in de meterkast.
• Wandmontage en aansluiten laadpunt inclusief uitleg.

Prijs: € 700,- excl. btw*

* Extra graafwerkzaamheden, netbeheerderskosten voor verzwaring van de aansluiting of prioriteitsplaatsing van een slimme meter,
sierbestrating, opnemen en herplaatsen van beplanting, het raadplegen van het bodemloket, opmaken van V&G plan, kosten voor
vergunningen (indien vereist) en maatregelen voor verwerking van vervuilde grond zijn niet inbegrepen in deze pakketten en kunnen
leiden tot meerkosten.

Porsche Standard pakket
Een 3-fase aansluiting en slimme meter zijn aanwezig. Echter is de meterkast vol
en uitbreiding van het aantal groepen is nodig voor de installatie van het laadpunt.
Dit is het geval bij de meeste huizen van na 1990.

Inhoud
• Fysieke schouwing op locatie.
• Voedingskabel 7 meter inclusief 1 muurdoorboring
en maximaal 1 meter graafwerk.
• Bekabeling en aansluiten loadbalancing op de slimme meter.
• Plaatsen aardlekautomaat & aanleg extra groepen
en montage in de meterkast.
• Wandmontage en aansluiten laadpunt inclusief uitleg.
Prijs: € 800,- excl. btw*

Afgebeeld Porsche Charging Dock met Porsche Mobile Charger Connect, leverbaar
als optie af fabriek en via Porsche Tequipment. Vraag uw Porsche Centrum om meer
informatie.

* Extra graafwerkzaamheden, netbeheerderskosten voor verzwaring van de aansluiting of prioriteitsplaatsing van een slimme meter,
sierbestrating, opnemen en herplaatsen van beplanting, het raadplegen van het bodemloket, opmaken van V&G plan, kosten voor
vergunningen (indien vereist) en maatregelen voor verwerking van vervuilde grond zijn niet inbegrepen in deze pakketten en kunnen
leiden tot meerkosten.

Porsche Renew pakket
Voor het plaatsen van het laadpunt dient de netbeheerder een 3-fase aansluiting te
installeren. Ook moet er een nieuwe hoofdschakelaar worden geplaatst en de indeling
van de meterkast moet worden aangepast. Hiermee zijn ook oudere woningen klaar
voor de toekomst.
Inhoud
• Fysieke schouwing op locatie.
• Voedingskabel 7 meter inclusief 1 muurdoorboring
en maximaal 1 meter graafwerk.
• Bekabeling en aansluiten loadbalancing op de slimme meter.
• Plaatsen van een 3-fase hoofdschakelaar en aardlekautomaat
inclusief montage en herindeling groepen in de meterkast.
• Wandmontage en aansluiten laadpunt inclusief uitleg.
Prijs: € 1.075,- excl. btw*

* Extra graafwerkzaamheden, netbeheerderskosten voor verzwaring van de aansluiting of prioriteitsplaatsing van een slimme meter,
sierbestrating, opnemen en herplaatsen van beplanting, het raadplegen van het bodemloket, opmaken van V&G plan, kosten voor
vergunningen (indien vereist) en maatregelen voor verwerking van vervuilde grond zijn niet inbegrepen in deze pakketten en kunnen
leiden tot meerkosten.

Laad maar

De Porsche
laadsleutelhanger

Om een laadpunt waar dan ook
te activeren, kunt u de Porsche
laadsleutelhanger of de persoonlijke
Porsche laadpas gebruiken. Welke sluit
het beste aan bij uw situatie?

Met de gratis laadsleutelhanger kunt u
uw thuislaadpunt en meer dan 100.000
(snel)laadpunten in Europa activeren.
U betaalt alleen een transactiebedrag
per laadsessie buiten de deur. Met
de Porsche laadsleutelhanger is
een vast tarief per kWh bij publieke
laadpunten gegarandeerd. Plus: met de
laadsleutelhanger maakt u gegarandeerd
gebruik van groene stroom waardoor u
CO2-neutraal rijdt.

De persoonlijke
Porsche laadpas
Ook hiermee heeft u toegang tot alle
openbare laadfaciliteiten. Daarbij kunt
u met deze pas gebruikmaken van
parkeerfaciliteiten. En als het een keer zo
uitkomt, fungeert hij zelfs als tankpas voor
brandstof. Dat maakt de Porsche laadpas
tot een echte mobiliteitspas.
Voor beide oplossingen ontvangt u
maandelijks een helder gespecificeerde
factuur van al uw laadtransacties en op de
speciale website kunt u deze transacties
op elk gewenst moment inzien.
Voor vragen of in geval van een probleem
kunt u een beroep doen op gecertificeerde
medewerkers van Porsche Services.

Spannende vraag:
gelijkstroom of
wisselstroom?
Een thuislaadpunt maakt - net als alle
elektrische apparatuur in huis - gebruik van
wisselstroom (AC). Openbare (snellaad)
punten maken gebruik van gelijkstroom
(krachtstroom/DC), dat dankzij een hoger
laadvermogen snel opladen mogelijk
maakt. De Taycan is geschikt voor zowel
wissel- als gelijkstroom. Een speciale
omvormer in de auto ‘herkent’ automatisch
de stroomsoort en zorgt op basis daarvan
voor een zo efficiënt mogelijk laadproces.

Onderweg laden
Met de Porsche laadsleutelhanger en de Porsche laadpas heeft u toegang tot meer dan
100.000 laadstations in heel Europa. In Nederland is snelladen onder andere via Fastned
mogelijk en op steeds meer plaatsen in Europa zijn er IONITY-snellaadstations. Overigens
geeft de Porsche Charging Planner in het navigatiesysteem van de Taycan automatisch
aan wanneer en waar er gestopt kan worden om tussentijds te laden. Hierdoor worden
lange reizen nog eenvoudiger en comfortabeler.
IONITY
Porsche is partner van IONITY, een Europees netwerk van 24/7 geopende
snellaadstations (maximaal 800 Volt en 350kW). Hier is de accu van de Taycan in
22,5 minuten op te laden van 5% naar 80%. Naar verwachting zijn er per 2025 in totaal
zo’n 1.000 IONITY-snellaadstations verspreid over 25 Europese landen.
Heeft u specifieke vragen of wensen met betrekking tot laden?
Neem dan contact op met Porsche Services via 088-5454202.

Porsche Services:
voor uw gemak en gemoedsrust
Met de diensten van Porsche Services komt u
altijd opgeladen aan de start. De Porsche Services
zorgen ervoor dat uw Taycan zijn topconditie
vasthoudt. Zo kunt u iedere dag zorgeloos
genieten van maximaal rijplezier.

• Vervangen van ruitenwisserbladen bij elke
onderhoudsbeurt

Bij aankoop van een Taycan kunt u bij uw Porsche
Centrum direct het onderhoud voor de komende 5
jaar of 150.000 km aanschaffen. Porsche Services
heeft namelijk een speciale onderhoudsbundel
voor elektrisch rijden ontwikkeld. Daarmee kiest u
voor de beste dienstverlening: die van uw officiële
Porsche dealer.

• Porsche Assistance: persoonlijke, snelle en
adequate hulpverlening in heel Europa bij pech
of een ongeval

• Verversen van remvloeistof (iedere 2 jaar)
• Uitvoeren van de APK (vanaf het vierde jaar)

De onderhoudsbundel van Porsche Services is
af te sluiten voor € 3.000 (incl. btw). De bundel
hoort bij de auto en is dus overdraagbaar aan een
volgende eigenaar.

En daarbij zijn onderstaande punten inbegrepen.
• Alle door de fabriek voorgeschreven
onderhoudsbeurten (elke 30.000 km of om de
24 maanden)

Maximale gemoedsrust: de Porsche Verzekering
Ook uw Taycan dient te worden verzekerd.
Porsche Services biedt het maatwerk waarnaar

u op zoek bent. De Porsche Verzekering is
volledig toegespitst op uw Taycan. Dat betekent
onder meer dat eventueel schadeherstel altijd
wordt uitgevoerd door een Porsche erkend
schadebedrijf. Alleen hier vertrouwt u uw Taycan
toe aan door Porsche getrainde technici die
beschikken over de juiste gereedschappen én
alle kennis hebben over de specifieke elektrische
componenten van de auto, zoals de in de bodem
geïntegreerde hoogvolt-accu.

Porsche Services laadsleutelhanger en 11 kW of 22 kW lader

Porsche Services laadsleutelhanger en dubbele 11 kW of 22 kW lader

Slim laadpunt met loadbalancing* thuis- en gastverrekening

Slim dubbel laadpunt met loadbalancing* thuis- en gastverrekening

Maandelijkse kosten
Porsche laadsleutelhanger Europa

€ 0,-

€ 0,-

€ 3,- per maand

€ 3,- per maand

Hostingsabonnement laadpaal voor o.a. simkaart (verplicht)

€ 5,99 per maand

€ 9,99 per maand

Onderhoudsabonnement (optioneel)

€ 5,78 per maand

€ 11,56 per maand

€ 0,-

€ 0,-

Basisprijs

€ 0,- per laadsessie

€ 0,- per laadsessie

AC-laden

€ 0,19 / kWh

€ 0,19 / kWh

€ 0,50 per laadsessie

€ 0,50 per laadsessie

Porsche laadpas Europa inclusief Multi Tank Card/MTC

Activatiekosten (eenmalig)
Laadkosten thuis laden

Laadkosten openbaar (in Nederland)
Basisprijs
AC-laden (<50 kW)

€ 0,31 / kWh

€ 0,31 / kWh

DC-(snel)laden (o.a. Fastned)

€ 0,65 / kWh

€ 0,65 / kWh

Charge Point Operator tarief / kWh

Charge Point Operator tarief / kWh

Eve Single Pro-Line 11/22 kW

Eve Double Pro-Line 11/22 kW

Prijs wandmodel inclusief loadbalancing

€ 1.150,-

€ 2.550,-

Meerprijs voor vaste kabel 5 of 8 meter

€ 100,- / € 145,-

n.v.t.

IONITY en buitenland
Alfen laadpunt (maximale laadvermogen is afhankelijk van de
beschikbare capaciteit op de locatie en gewenste laadsnelheid)

Meerprijs voor paalmodel

€ 352,- (inclusief installatie)

€ 575,- (inclusief installatie)

Laadtijd Porsche Taycan (0-100%)

Maximaal 9 uur (11 kW lader)

Maximaal 9 uur (11 kW lader)

RAL 9016 (verkeerswit) of RAL 7043 (antraciet) € 50,- meerprijs

RAL 9016 (verkeerswit) of RAL 7043 (antraciet) € 100,- meerprijs

Kleur achterzijde

RAL 7043 (antraciet)

RAL 7043 (antraciet)

Afmetingen

370 x 240 x 130 mm

590 x 338 x 230 mm

Uitvoering

Statusindicatie op full color display met Porsche logo

Statusindicatie op full color display met Porsche logo

Kleur voorzijde

Installatiekosten
Extra diensten in combinatie met
Porsche Services laadpas (regulier tarief)

Ready to go € 700,-

Standard € 800,-

Renew € 1.075,-

Wassen, vloeistoffen, parkeergarages en straat parkeren
(magneetstrip € 0,25 per transactie), laden middels chip

* Loadbalancing is de techniek die de laadsnelheid aanpast op het overige verbruik in huis.
Alle andere elektrische apparaten krijgen voorrang en de resterende capaciteit wordt gebruikt om de auto op te laden.

Ready to go € 700,-

Standard € 800,-

Renew € 1.075,-

Wassen, vloeistoffen, parkeergarages en straat parkeren
(magneetstrip € 0,25 per transactie), laden middels chip
Prijzen zijn excl. btw.
Combinaties van de producten zijn mogelijk.

Porsche Services
E-mail: support@porsche.nl
Tel: 088-5454202

