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De afgebeelde automodellen hebben de uitrusting die voor de Duitse markt geldt. Zo zijn sommige modellen voorzien van uitrustingen uit het individualiseringspro-
gramma, 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 ter perse gaan van deze brochure (08/2019). Onder voorbehoud van wijzigingen in constructie, uitrusting en leveringsprogramma alsmede kleurafwijkingen en 
eventuele drukfouten.
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Voor die ene seconde die het verschil maakt tussen 
triomf en tranen. Voor het Dr. Ing. in onze bedrijfs-
naam en om het sportscar DNA steeds opnieuw  
te beleven.

Daarbij ging het ons nooit alleen maar om meer pk's. 
Maar om meer ideeën per pk. Om motoren die effici-
enter zijn, niet groter. Om een ontwerp dat principes 
volgt, niet de mode. Om sportwagens voor elke dag.

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. 
Vanaf de eerste dag. Voor een droom die ons hart 
altijd sneller zal laten kloppen.

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 is strijd 
voor nodig: tegen weerstanden, tegen conventies. 
En tegen verstarde denkpatronen.

Ongeacht waarvoor iemand zich met hart en ziel 
inzet, zonder passie, inzet en doorzettingsvermogen 
bereik je niets. Ferry Porsche gaf alles voor de 
sportwagen van zijn dromen. Zijn droom werd wer-
kelijkheid – niet omdat hij aarzelde, afwachtte of 
geluk had. Maar omdat hij boven zichzelf uitsteeg. 
Elke Porsche die sinds 1948 is gebouwd, heeft iets 
meegekregen van deze mentaliteit, deze strijd- 
baarheid. Het zit in de kleinste schroef en in elke race  
die we hebben gewonnen. Het zit ook in elk idee. 
Omdat onze ingenieurs geen genoegen nemen met 
100%. Ze geven alles – voor het beslissende detail. 

“In the beginning I looked around and could not find the car I dreamed of.  
So I decided to build it myself.” Ferry Porsche

De droom van een sportwagen.

Sportscar DNA



Groots.
Cayenne
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Zo maakt de Cayenne de Porsche beleving nog fas- 
cinerender, nog veelzijdiger. En tegelijkertijd blijft hij 
wat hij altijd al was: een echte sportwagen. Voor 
echte sportwagenliefhebbers die hun dromen reali- 
seren. En met anderen delen. 

De Cayenne. 
Groots.

In de autosport weten we: er kan er slechts één als 
eerste over de eindstreep gaan. Maar alleen het 
complete team kan de overwinning binnenslepen. 
En wat voor het circuit geldt, geldt ook in het  
dagelijks leven: één voor allen en allen voor één. 
Deze overtuiging zet de Cayenne in daden om.  
Door de wereld van de sportwagens te verrijken met 
teamgeest – en tegelijkertijd ons dagelijks leven  
te voorzien van een stevige portie sportiviteit. Met 
5 deuren die openstaan voor elk avontuur. Met het 
dynamische design en de efficiënte turbomotoren. 
Met een uitstekende digitale integratie waarmee  
de hele wereld binnen handbereik ligt. Met veelzijdig- 
heid, kwaliteit en nieuwe toonaangevende hulp- 
systemen die de bestuurder en de passagiers extra  
veel comfort bieden.

Grote dromen moet je samen waarmaken.

De Cayenne: sportwagen voor 5.

Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie,  
elektrische actieradius, stroomverbruik en  
energielabels vindt u vanaf pagina 146.

Cayenne Turbo Cayenne E-Hybrid De Cayenne | Groots



Design.
Cayenne Turbo
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Aan de zijkant vallen de naar achteren toe vlakker 
wordende contouren op van het dak tot aan de 
dakspoiler. Net zoals de portieren en de maximaal 
22 inch grote wielen met – voor het eerst bij de 
Cayenne – een breedset met maximaal 315 mm 
brede banden op de achteras. Stuk voor stuk details 
die de sportieve uitstraling versterken.

Aan de achterzijde wordt de aandacht direct ge-
trokken door de markante achterlichtunit, die  
over de hele achterzijde doorloopt en de Cayenne 
een nog elegantere uitstraling geeft. De achter- 
lichten zijn voorzien van uiterst moderne en precieze 
led-techniek en zetten het designconcept van  
de koplampen voort. De afzonderlijke verlichtings- 
elementen zijn driedimensionaal vormgegeven. 
Weer zo'n highlight binnen het autodesign.

Wat ons allemaal verbindt, is het enthousiasme  
voor de beleving van een sportwagen. Dat begint al 
vóór de start – bij de eerste blik op de proporties. 
En die zeggen: Porsche DNA.

Daarvoor zorgen typische Porsche kenmerken als 
de duidelijk geprononceerde voorspatschermen, de 
lange, omlaag gerichte motorkap met powerdome  
en de karakteristieke 3-delige luchtinlaten, die nog 
groter en dominanter zijn. Het front oogt zeer 
krachtig – deze auto maakt zelfs als hij stilstaat 
duidelijk dat hij over veel vermogen beschikt.  
De led-koplampen kunnen als meeruitvoering wor- 
den aangevuld met een matrixfunctie.

Een taal die de liefhebbers van sportwagens over  
de hele wereld verstaan: dynamische vormtaal.

Design.

Cayenne E-Hybrid

Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie,  
elektrische actieradius, stroomverbruik en  
energielabels vindt u vanaf pagina 146.

Exterieurdesign | Design
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Over het geheel genomen is de Cayenne in ver- 
gelijking met de vorige generaties breder van  
bouw – en oogt hij daardoor forser, atletischer, 
dynamischer.

Nog iets scherper en mannelijker vormgegeven:  
de Cayenne Turbo. Het front heeft een zeer karak-
teristiek, krachtig design met verder vergrote 
luchtinlaten. Talloze in de exterieurkleur gespoten 
details, zoals de buitenspiegel en de wielkuipver- 
breding, zorgen voor een prominente verschijning. 
Bijzonder kenmerk: de adaptieve dakspoiler, die 
afhankelijk van de rijsnelheid in 5 standen wordt 
uitgeschoven. Met als resultaat: nog meer superio-
riteit – en nog meer zuivere Porsche emotie.

Cayenne Turbo Exterieurdesign | Design



1   Doorlopende achterlichtunit met 
driedimensionaal 'PORSCHE' logo

2    Modelaanduiding 'E-hybrid' met  
corona in acidgreen

3   Led-achterlichten in driedimensionaal  
design en geïntegreerde 4-punts  
remlichten

4   21 inch Exclusive Design wiel met  
wielkuipverbreding in exterieurkleur 
Porsche Exclusive Manufaktur

5  Dakspoiler gespoten in exterieurkleur

6   Achterzijdebekleding met horizontale  
belijning ter benadrukking van de breedte

7   Onderzijde achter in exterieurkleur

8   21 inch AeroDesign wiel incl. 
wielkuipverbreding in exterieurkleur
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1   Matrix led-koplampen 
incl. PDLS Plus

2   Lamellen met inzetstukken in zwart 
hoogglans in de luchtinlaten – alleen in 
combinatie met exterieurpakket zwart 
hoogglans

3   Front met grote centrale  
luchtinlaat

4   Motorkap met powerdome

5   Karakteristiek Turbo front met 
duidelijk vergrote luchtinlaten

6    Breedset

7   Dubbele Turbo frontverlichting met 
led-lichtgeleidertechniek
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Bij alle Cayenne modellen: het bedieningsconcept 
Porsche Advanced Cockpit. De middenconsole  
met Direct Touch Control heeft een oppervlak in 
glaslook met aanraaktoetsen voor directe toe- 
gang tot de belangrijkste functies. Daartussen zit 
de compacte keuzehendel. Boven de midden- 
console bevindt zich het Porsche Communication 
Management (PCM) met full-hd 12,3 inch touch- 
display inclusief online- navigatiemodule voor een 
intuïtieve bediening. Achter het multifunctionele 
sportstuurwiel: het instrumentenpaneel. Rechts en 
links van de voor Porsche karakteristieke analoge 
toerenteller – heel klassiek met een naald – geven 
2 displays met hoge resolutie desgewenst virtuele 
instrumenten, kaarten en overige informatie weer.

SUV's zijn er in alle soorten en maten. Maar er is  
er maar één waarbij je al direct bij het instappen de 
motorsportsfeer voelt. Hoogwaardig, sportief, 
ergonomisch. Bijvoorbeeld door het vlakke dash-
board dat de breedte van de auto benadrukt.  
En door de naar voren oplopende middenconsole, 
voor een korte afstand tussen het multifunctio- 
nele sportstuurwiel en de keuzehendel. 

Kortom, ook hier: Porsche DNA. Onze roots liggen  
nu eenmaal in de autosport. Hier hebben we geleerd 
hoe belangrijk het is om auto en bestuurder zo  
dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Het interieur 
wordt praktisch om u heen gebouwd. Alles wat  
u nodig heeft, bevindt zich zo binnen handbereik.

Dat geldt eveneens voor de stoelen: sportiviteit 
speelt een grote rol, ook op de achterbank.  
Elke zitplaats roept autosportgevoelens op. Zonder  
dat u aan comfort ook maar iets tekortkomt.

Waar dromen van sportwagens ontstaan?  
Diep in ons hart.

Interieurdesign.
4

1

2

1   Porsche Communication Management  
(PCM) met full-hd 12,3 inch touchdisplay 
inclusief online-navigatiemodule

2   Oplopende middenconsole  
met handgrepen

3   Sportstoelen voorin (18-voudig elektrisch 
verstelbaar) met geïntegreerde hoofdsteunen

4   Multifunctioneel sportstuurwiel  
met schakelpaddles

3

Cayenne SDesign | Interieurdesign
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De gekleurde sfeerverlichting, die als meeruitvoering 
leverbaar is, zorgt voor gerichte lichtaccenten in 
het interieur. Hiermee kunt u bij elke stemming een 
passende kleur kiezen en de lichtintensiteit ervan 
zelf instellen. 

Met name de Cayenne Turbo heeft verschillende 
kenmerken die zijn sportieve karakter onderstrepen, 
zoals het exclusieve stuurwieldesign. Of neem de 
adaptieve sportstoelen met Memory Pakket en – 
nieuw in de Cayenne – geïntegreerde hoofdsteunen 
voorin met ingeperst 'turbo' logo. Ook bijzonder 
exclusief is het sierlijstdesign van kruiselings ge- 
borsteld aluminium. 

Alle modellen zijn even indrukwekkend, dankzij de 
kenmerkende pluspunten van de Cayenne: een 
royale binnenruimte, een hoge mate aan variabiliteit 
en veel speciaal geselecteerde materialen. Precies 
volgens uw wensen, want er zijn talloze individuali-
seringsmogelijkheden. Kortom: een interieur dat 
veel te mooi is om alleen tijdens het rijden van te 
genieten.

1   Porsche Communication Management 
(PCM) met full-hd 12,3 inch touchdisplay 
inclusief online-navigatiemodule

2   Middenconsole met Direct Touch Control

3  Twee 7 inch displays met hoge resolutie

4   Multifunctioneel sportstuurwiel  
met schakelpaddles

5   Rijmodus-schakelaar (Sport Chrono Pakket)

6   Accenten in aluminium, hout of carbon. 
Afgebeeld zijn accenten in zwart hoogglans 

7   Sport Chrono stopwatch

Cayenne E-Hybrid
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Interieurdesign | Design



Cayenne E-Hybrid.



Cayenne Turbo.



Cayenne S.



Cayenne.
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Aanvullende standaarduitrusting  
van de Cayenne Turbo

 –  Led-koplampen incl.  
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
 –  Adaptieve luchtvering incl. Porsche Active  
Suspension Management (PASM)
 –  Porsche Active Aerodynamics (PAA) incl.  
adaptieve dakspoiler
 – Porsche Surface Coated Brake (PSCB)
 –  21 inch Cayenne Turbo wielen in donker titanium, 
gepolijst, incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
 – Wielnaafafdekkingen met gekleurd  
Porsche embleem 
 – Lederuitrusting
 –  Adaptieve sportstoelen incl. Memory Pakket  
(18-voudig elektrisch verstelbaar) en geïntegreerde 
hoofdsteunen met ingeperst 'turbo' logo
 – Interieur sierlijsten aluminium  
kruislings geborsteld
 – BOSE® Surround Sound System

Een selectie van de standaarduitrusting van  
de Cayenne, Cayenne E-Hybrid en de Cayenne S

 – Led-koplampen
 – Doorlopende achterlichtunit
 – 19 inch lichtmetalen wielen
 –  Porsche Active Suspension Management (PASM) 
(vanaf S-model en Cayenne E-Hybrid)
 – Porsche 4D-Chassis Control
 – Bedieningsconcept Porsche Advanced Cockpit
 –  Middenconsole met Direct Touch Control
 –  Porsche Communication Management (PCM)  
incl. online navigatiemodule
 – Connect Plus module
 – Gedeeltelijke lederuitrusting
 – Interieur sierlijsten zwart hoogglans
 – Comfortstoelen (8-voudig elektrisch verstelbaar)
 – ParkAssistent voor en achter
 – Led-interieurverlichting

De highlights van de standaarduitrusting.

Cayenne modellen.

Cayenne Turbo, Cayenne S en Cayenne Modellen
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Aanvullende standaarduitrusting van de  
Cayenne E-Hybrid 

 – 100 kW elektromotor
 – Sport Chrono Pakket
 – Porsche Active Suspension Management (PASM)
 – Modelaanduiding 'E-hybrid'  
(op linker- en rechterspatscherm)
 – Remzadels in acidgreen
 – Lader
 – Instrumentenpaneel met power meter

Cayenne E-Hybrid Modellen



Aandrijving  
en onderstel. 

Cayenne Turbo
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De Cayenne E-Hybrid accelereert van 0 naar 100 km/u 
in slechts 5,0 s. Zijn topsnelheid: 253 km/u. 

Ervaar zelf wat Porsche E-Performance inhoudt.  
Voor uw dagelijks leven. Voor uw rijgevoel. Voor het 
gevoel dat u vooruit wilt. 

Hoe kun je bij motoren die op topprestaties gericht 
zijn het brandstofverbruik en de emissie verlagen? 
Hoe past een fabrikant van snelle sportwagens zich 
aan op de eisen van deze tijd? Wij doen dat met  
een flinke dosis enthousiasme en ingenieurskunst. 
En jarenlange knowhow. We boosten de wereld van 
de elektromobiliteit met Porsche E-Performance.

Zodra de aandrijving van de Cayenne E-Hybrid  
u diep in de bestuurdersstoel drukt – dankzij de 
optimale combinatie van verbrandingsmotor en 
elektromotor – voelt u wat Porsche E-Performance 
inhoudt. De 3,0-liter V6 turbomotor met 250 kW 
(340 pk) bouwt het vermogen en het koppel met 
toenemend toerental op. Het maximumkoppel  
van de 100 kW (136 pk) sterke elektromotor is 
daarentegen onmiddellijk beschikbaar. Het re- 
sultaat: een systeemkoppel van maar liefst 700 Nm. 
Pure sportwagenprestaties dus. 

1  Verbrandingsmotor 3,0-liter V6

2 Vermogenselektronica

3 Elektromotor

4   Hoogvoltkabel

5   Onboard-lader

6   Oplaadaansluiting (voertuigzijde)

7   Hoogvoltaccu

We bouwen geen compromissen. We bouwen sportwagens.

Porsche E-Performance.

5

6
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2

7

3

Cayenne E-Hybrid

Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie,  
elektrische actieradius, stroomverbruik en  
energielabels vindt u op pagina 146.

E-Performance | Aandrijving en onderstel
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Onderweg laden.
Veel steden beschikken over openbare laadzuilen 
die u voor uw Porsche E-Hybrid kunt gebruiken. 
Hiervoor is tegen meerprijs een oplaadkabel (mode 3) 
verkrijgbaar. Met de Porsche Mobile Charger kunt  
u uw Porsche ook opladen via daarvoor geschikte 
stopcontacten, bijvoorbeeld tijdens het werk. Hier-
voor zijn speciale netstekkeradapters van Porsche 
verkrijgbaar, die gemakkelijk zijn te verwisselen. 

Mocht u uw sportwagen in het buitenland willen 
opladen; er is tegen meerprijs een passende net- 
kabel voor alle wereldwijd gangbare aansluitingen 
leverbaar. En met behulp van Porsche Connect 
vindt u heel gemakkelijk de laadzuilen in uw omge-
ving, onderweg of op uw plaats van bestemming.

Een mobiliteitsconcept is pas innovatief als het ver- 
der gaat dan alleen de auto. Porsche E-Performance 
omvat daarom ook de infrastructuur: een optimaal 
geïntegreerde oplaadaansluiting, praktische op-
laadapparatuur en doordachte oplaadmogelijkheden 
voor thuis en onderweg. Voor vandaag, morgen en 
overmorgen.

Thuis laden.
Om uw Porsche thuis te kunnen opladen, adviseren 
we een industrieel stopcontact te laten installeren. 
Een praktische wandhouder voor de Porsche Mobile 
Charger (universele AC-lader) behoort tot de stan-
daarduitrusting van uw E-Hybrid. 

We zijn klaar voor de toekomst.  
Nu maken we de toekomst klaar voor ons.

Laadinfrastructuur.

Porsche Charging Service.
Met de Porsche Charging Service heeft u comforta-
bel toegang tot openbare laadpalen. Overal en bij 
elke aanbieder.1) U hoeft zich hiervoor niet extra aan 
te melden bij elke afzonderlijke aanbieder. Eén 
verificatiemethode volstaat (RFID-kaart of smart-
phone-app). De afrekening vindt heel gemakkelijk 
op rekening plaats via uw Porsche account en is net 
als de laadgeschiedenis online beschikbaar.
 
1)   In een beperkt aantal landen beschikbaar. 

Meer landen volgen.

Cayenne E-HybridAandrijving en onderstel | Laadinfrastructuur
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De verschillende beschikbare Cayenne motoren 
leveren bijzonder veel vermogen en koppel. Uiter-
aard in combinatie met een heel hoge efficiency.

De 4,0-liter V8 bi-turbomotor in de Cayenne Turbo.
Met zijn 404 kW (550 pk) is de 4,0-liter V8 bi- 
turbomotor met TwinScroll turbo bijzonder sterk. 
Het maximale koppel van 770 Nm wordt bereikt 
tussen 2.000–4.500 1/min. De sprint van 0 naar 
100 km/u duurt slechts 3,9 s1).

De 2,9-liter V6 bi-turbomotor in de Cayenne S.
De 2,9-liter V6 bi-turbomotor levert in de Cayenne S 
een indrukwekkende 324 kW (440 pk) en is daarmee 
15 kW (20 pk) sterker dan de motor in het voor-
gaande model. Het maximumkoppel van 550 Nm  
is beschikbaar tussen 1.800–5.500 1/min.

Elk team heeft een aandrijving nodig.

Motoren en krachtoverbrenging.

De 3,0-liter V6 turbomotor in de Cayenne.
De efficiënte 3,0-liter V6 turbomotor in de Cayenne 
beschikt over een Twin-Scroll turbo tussen de 
cilinderrijen en levert een vermogen van 250 kW 
(340 pk). Het maximumkoppel van 450 Nm wordt 
bereikt tussen 1.340–5.300 1/min.

De 3,0-liter V6 turbomotor in de Cayenne E-Hybrid.
Voor een laag verbruik bij volledige performance.  
De verbrandingsmotor met 250 kW (340 pk)  
bereikt zijn maximumkoppel van 450 Nm bij  
1.340–5.300 1/min. De elektromotor levert met  
100 kW (136 pk) nog eens extra vermogen.  
Het systeemvermogen komt hiermee op  
340 kW (462 pk) en het maximale systeem- 
koppel op 700 Nm.

8-traps Tiptronic S.
De 8-traps Tiptronic S van de Cayenne modellen 
zorgt dankzij de brede spreiding van de ver- 
snellingen voor een lager verbruik, maar ook voor 
meer comfort en sportiviteit. De 8-traps  
Tiptronic S schakelt automatisch – en past zich  
aan uw rijstijl aan.

Zeilen.
Om het brandstofverbruik te verlagen, is in be-
paalde rijsituaties het zogenaamde zeilen mogelijk. 
Daarbij wordt de motor losgekoppeld van de aan- 
drijflijn, waarna de motor met stationair toerental 
draait. Hierdoor wordt de remmende werking van  
de motor voorkomen.
 
1) Met Sport Chrono Pakket.

Cayenne Turbo

Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie,  
elektrische actieradius, stroomverbruik en  
energielabels vindt u vanaf pagina 146.

Krachtoverbrenging | Aandrijving en onderstel
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Porsche Active Suspension Management (PASM). 
PASM is de elektronische verstelling van het 
schokdempersysteem. Afhankelijk van het wegdek 
en de rijstijl regelt dit systeem actief en continu  
de schokdemperkracht per wiel. Voor een minder 
beweeglijke carrosserie en dus meer comfort  
voor alle zitplaatsen. Er zijn 3 instellingen beschik-
baar: 'Normal', 'SPORT' en 'SPORT PLUS'. 

Soms zijn er meerdere wegen die naar dezelfde 
bestemming leiden. De adaptieve luchtvering met 
3-kamertechnologie en de achterasbesturing zijn  
er klaar voor. 

De geïntegreerde onderstelregeling Porsche  
4D- Chassis Control analyseert centraal de rijsituatie 
in de 3 richtingen en legt dwarsrotaties, langsrotaties 
en gierbewegingen vast. Daaruit worden de optimale 
rijmodi berekend en alle onderstelsystemen worden 
in realtime gesynchroniseerd. Dat noemen wij de 4e 
dimensie. Voor een optimale performance. En voor  
de optimale combinatie van sportiviteit en comfort.

Alles onder controle.  
Dankzij 4D-Chassis Control zelfs in de 4e dimensie.

Onderstel.

Cayenne Onderstel | Aandrijving en onderstel
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Achterasbesturing.
De achterasbesturing verbetert zowel de perfor-
mance als het praktische gebruiksgemak. Bij  
lage snelheden stuurt het systeem de achterwielen 
tegengesteld aan de voorwielen. Dat zorgt voor  
een virtuele verkorting van de wielbasis. De draai-
cirkel wordt kleiner, de souplesse neemt toe en  
het inparkeren wordt aanzienlijk eenvoudiger. Bij 
hogere snelheden stuurt het systeem de achter- 
wielen in dezelfde richting als de voorwielen. De 
virtuele verlenging van de wielbasis die zo wordt 
gecreëerd zorgt voor meer rijstabiliteit. Dankzij de 
achterasbesturing sluiten stabiliteit en souplesse, 
maar ook performance en praktisch gebruiksgemak, 
elkaar niet langer uit. Het resultaat: een betere  
wendbaarheid en rijveiligheid bij het dagelijks 
gebruik – en een duidelijke toename van de maxi-
male rijperformance.

Adaptieve luchtvering. 
De adaptieve luchtvering zorgt voor meer comfort 
en rijdynamiek. Door de toepassing van 3-kamer-
technologie zijn de verschillen tussen comfortabel 
en sportief rijden nog beter voelbaar, aangezien de 
veerafstelling wordt aangepast aan de rijmodus en 
rijsituatie. Bovendien omvat de luchtvering een 
niveauregeling voor een constante wagenhoogte, 
PASM en een hoogteverstelling. Hiermee kan de 
bodemvrijheid naar wens worden aangepast.

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). 
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) is een 
actief stabilisatiesysteem dat dwarsrotaties tegen-
gaat. Het registreert en corrigeert het overhellen  
van de auto al direct bij het insturen van een bocht. 
Bovendien slingert de auto hiermee minder op  
een hobbelig wegdek. De elektromechanische stabi-
lisatoren reageren sneller dan vergelijkbare  
hydraulische systemen en werken efficiënter. Het 
resultaat: een nog betere performance.

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). 
PTV Plus is een systeem dat zowel de rijdynamiek 
als de rijstabiliteit verbetert. Het werkt met een 
variabele koppelverdeling op de achterwielen en 
een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de 
achteras. Afhankelijk van stuurinslag en -snelheid, 
gaspedaalstand, giermoment en rijsnelheid verbe-
tert PTV Plus het stuurgedrag en de stuurprecisie 
door het linker- of rechterachterwiel gericht af  
te remmen.
 
De hoogteniveaus van de luchtvering: 
A  Speciaal terreinniveau: max. bodemvrijheid 245 mm,  

te gebruiken tot 35 km/u 
B  Terreinniveau: max. bodemvrijheid 215 mm,  

te gebruiken tot 80 km/u
C Normaal niveau: max. bodemvrijheid 190 mm
D  Laag niveau: max. bodemvrijheid 172 mm, deze stand wordt  

automatisch gekozen bij snelheden vanaf 125 km/u
E  Extra laag niveau: max. bodemvrijheid 162 mm, deze stand wordt  

automatisch gekozen bij snelheden vanaf 210 km/u  
(niet handmatig in te stellen)

F  Laadniveau: max. bodemvrijheid 132 mm, 
alleen mogelijk bij stilstand

E
F

D
C
B

A
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Porsche Traction Management (PTM).
Alle modellen beschikken standaard over Porsche 
Traction Management (PTM): een permanente 
4-wielaandrijving met elektronisch geregelde, 
kenveldgeregelde lamellenkoppeling, automatisch 
remdifferentieel (ABD) en aandrijfslipregeling 
(ASR). Dit leidt tot een optimale dwarsstabiliteit en 
tot de best mogelijke krachtenverdeling. De bedie-
ning van de 4-wielaandrijving vindt plaats via het 
PCM: u selecteert de betreffende offroad-stand op 
basis van begrippen als 'Gravel' of 'Mud', die recht-
streeks in het PCM worden weergegeven. Het 
systeem past zich nauwkeurig aan de desbetreffende 
ondergrond aan.

Porsche Hill Control (PHC).
Bij heuvelaf rijden houdt de bergafdaalhulp (PHC)  
de snelheid constant. Die snelheid is in te stellen 
tussen 3–30 km/u.

Stad, platteland, rivierbedding. De standaard 
4-wielaandrijving van de Cayenne zorgt voor tractie 
op de weg – en zo nodig op het circuit. Ook op veel 
andere uitdagingen is de Cayenne prima voorbereid, 
bijvoorbeeld op het rijden door water met een  
diepte tot 530 mm1). Zelfs veeleisend terrein kan de 
auto niet stoppen, want zo nodig verhoogt de  
adaptieve luchtvering de maximale bodemvrijheid. 
Het achteras-sperdifferentieel van Porsche  
Torque Vectoring Plus (PTV Plus) biedt optimale 
tractie op de achteras en Porsche Dynamic Chassis 
Control (PDCC) zorgt voor nog beter contact  
met het wegdek en dus voor nog meer zekerheid.

Samen kun je elk doel bereiken.  
Zelfs als er geen weg naartoe leidt.

4-wielaandrijving.

 
1) Tot een diepte van 280 mm bij de Cayenne E-Hybrid.

CayenneAandrijving en onderstel | 4-wielaandrijving
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Op het stuurwiel zit de van de 918 Spyder afgeleide 
rijmodus-schakelaar met de SPORT Response 
knop. Hiermee kunt u kiezen uit 4 rijmodi: 'Normal', 
'SPORT', 'SPORT PLUS' en 'Individual', waarmee  
u de auto nog beter kunt afstemmen op uw persoon- 
lijke rijstijl.

Al in de SPORT modus reageert de Cayenne met 
meer dynamiek en een directer rijgedrag. In de 
SPORT PLUS modus wordt de motor nog gretiger. 
Porsche Active Suspension Management (PASM)  
en Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)  
zorgen ervoor dat schokdempers strakker worden 
afgesteld en het insturen in bochten directer  

verloopt. De adaptieve luchtvering zet de auto op 
het lage niveau en schakelt over op een hardere 
dempingskarakteristiek. Ook de achterasbesturing 
reageert nog directer. Nog een extra functie: 
Performance Start. Voor het optimaal accelereren 
vanuit stilstand. 

De stopwatch op het dashboard geeft de gemeten 
tijd of desgewenst de actuele tijd weer. Voor de 
weergave, het opslaan en de analyse van rondetij-
den en de tijden op andere trajecten wordt het  
Porsche Communication Management (PCM)  
uitgebreid met de performance-indicatie.
 
1 Rijmodus-schakelaar (Sport Chrono Pakket)
2 Sport Chrono stopwatch

Sport Chrono Pakket incl. rijmodus-schakelaar. 
U wilt een merkbaar intenser rijgedrag voor nog 
meer sportwagengevoel en dus nog meer adrenaline 
in het bloed? Dat kan – met één druk op de knop. 
Het Sport Chrono Pakket zorg voor een nog sportie-
vere afstelling van het onderstel, de motor en de 
transmissie. Het pakket bestaat uit een digitale en 
een analoge stopwatch, een weergave van de 
langs- en dwarsversnelling in het instrumentenpa-
neel en een performance-indicatie voor rondetijden  
in het Porsche Communication Management (PCM).

Teamgeest zorgt voor een heel  
bijzondere dynamiek.

Sportiviteit.

1 2

Cayenne E-Hybrid
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Multifunctioneel sportstuurwiel  
met schakelpaddles. 
Autosport. Binnen handbereik. Létterlijk. De scha- 
kelpaddles maken snel, ergonomisch schakelen  
mogelijk. Extra multifunctionele toetsen zijn er  
voor de bediening van telefoon, radio en boord- 
computer. Het stuurwiel, dat werd afgeleid van dat 
van de supersportwagen 918 Spyder, is tegen  
meerprijs bovendien verwarmbaar. Naast sportiviteit 
biedt het dus ook veel comfort.

PSM Sport.
In combinatie met het Sport Chrono Pakket wordt 
het Porsche Stability Management (PSM) uitge-
breid met een sportstand. Deze maakt een duidelijk 
sportievere rijstijl mogelijk, terwijl PSM op de  
achtergrond actief blijft. Voor een unieke rijervaring. 

SPORT Response.
Met de knop in het midden van de rijmodus-schake-
laar worden de motor en transmissie voorbereid op 
een extreem snelle vermogensafgifte – bijvoorbeeld 
om in te halen. Dat resulteert in een maximale res-
pons gedurende ca. 20 seconden. 

Topsporters zijn altijd bereid  
om er nog een schepje bovenop te doen.

Performance.

Cayenne Turbo Performance | Aandrijving en onderstel
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Want hoe graag we ook vooruit willen, af en toe 
moet je afremmen. En ook hierbij telt voor ons 
slechts één ding – de best mogelijke performance. 
Alle remsystemen van de Cayenne modellen  
leveren indrukwekkende prestaties – zelfs bij  
maximale belading en een geremd aanhangwagen- 
gewicht van maximaal 3.500 kg.
 
1  21 inch Cayenne Exclusive Design wielen gespoten  

met wielkuipverbreding in exterieurkleur

Grote doelen kun je alleen halen als je de grip niet 
verliest. Daarom beschikken alle modellen in verge-
lijking met hun voorgangers over grotere wielen en ze 
beschikken standaard over grotere wielen op de 
achteras. Dat zorgt niet alleen voor een betrouwba-
re overdracht van de aandrijfkrachten, maar vooral 
voor nog betere prestaties bij dynamisch bochten-
werk, bij het accelereren en bij het remmen.

Wie grote plannen heeft, moet met beide voeten op de grond blijven staan. 
En af en toe afremmen.

Wielen en remmen.

1
Cayenne TurboAandrijving en onderstel | Remmen
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1 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB): remschijfdiameter voor 440 mm en achter 410 mm
2 Porsche Surface Coated Brake (PSCB): remsysteem Cayenne Turbo, remschijfdiameter voor 415 mm en achter 365 mm
3 Remsysteem Cayenne S: remschijfdiameter voor 390 mm en achter 330 mm
4 Remsysteem Cayenne E-Hybrid: remschijfdiameter voor 360 mm, achter 358 mm
5 Remsysteem Cayenne: remschijfdiameter voor 350 mm en achter 330 mm

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Uitgebreid getest in de autosport en tegen meer-
prijs leverbaar voor alle Cayenne modellen. De  
geperforeerde keramische remschijven van PCCB 
hebben nu een diameter van 440 mm voor en  
410 mm achter – voor nog betere remprestaties. 
Vooral onder zware omstandigheden zorgt  
PCCB voor een kortere remweg. Een ander voordeel 
van dit keramische remsysteem: het extreem lage 
gewicht van de remschijven. Ze zijn ongeveer 50% 
lichter dan vergelijkbare gietijzeren remschijven. 
Het gevolg: de banden houden meer grip op de weg 
en het rij- en afrolcomfort zijn hoger, vooral op 
ongelijkmatig wegdek. 

Porsche Surface Coated Brake (PSCB).
Een maatstaf op het gebied van performance en 
design. De innovatie bij deze rem zit hem in de 
unieke combinatie van een gietijzeren remschijf met 
een keramische coating (wolfraamcarbide). De 
voordelen: een nog betere respons en een bijzonder 
hoge fadingvastheid. Dankzij de oppervlaktecoating 
blijft de remschijf glanzen, ook na een lange periode 
van stilstand. Wit gespoten remzadels verlenen de 
rem een unieke look. Ze zijn standaard aangebracht 
op de Cayenne Turbo en als meeruitvoering lever-
baar voor alle andere Cayenne modellen. 

1 5

3
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1 19 inch Cayenne wiel, standaard Cayenne en Cayenne E-Hybrid
2 19 inch Cayenne S wiel, standaard Cayenne S
3 20 inch Cayenne Sport wiel
4 20 inch Cayenne Design wiel
5 21 inch RS Spyder Design wiel
6  21 inch Cayenne Turbo wiel donker titanium gepolijst,  

standaard bij en uitsluitend leverbaar voor de Cayenne Turbo
7 21 inch Cayenne Turbo Design wiel in platina zijdeglans
8 21 inch Cayenne AeroDesign wiel,  

 optioneel leverbaar voor de Cayenne E-Hybrid
9  21 inch Cayenne Exclusive Design wiel zwart hoogglans 

Porsche Exclusive Manufaktur
10 22 inch 911 Turbo Design wiel
11  22 inch Cayenne Sport Classic wiel platina zijdeglans gespoten 

Porsche Exclusive Manufaktur
12  22 inch Cayenne Sport Classic wiel diepzwart metallic gespoten  

Porsche Exclusive Manufaktur 
13  22 inch Cayenne Sport Classic wiel 

Porsche Exclusive Manufaktur

Het materiaal: vanzelfsprekend lichtmetaal. Het 
design: van sportief tot klassiek. De keuze: groot. 

De Cayenne en Cayenne E-Hybrid zijn standaard 
uitgerust met 19 inch Cayenne wielen. De Cayenne S 
staat standaard op 19 inch Cayenne S wielen en de 
Cayenne Turbo is standaard voorzien van exclusieve 
21 inch Cayenne Turbo wielen. Als meeruitvoering 
zijn wielen tot 22 inch leverbaar in verschillende 
designs. Exclusief voor de Cayenne E-Hybrid zijn  
er de 21 inch Cayenne AeroDesign wielen.

3 4

Alle 21 en 22 inch wielen hebben gespoten wielkuipverbredingen 
en wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche embleem.

13
Aandrijving en onderstel | Wielen
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Comfortstoelen met Memory Pakket  
(14-voudig verstelbaar).
De 14-voudig elektrisch verstelbare comfortstoelen 
zijn voorzien van een Memory Pakket. Daarnaast 
beschikken ze over een zittingverlenging en een 
4-voudig verstelbare lendensteun voor bestuur- 
der en bijrijder. De geheugenfunctie slaat behalve 
de instelling van de stoelen ook die van de stuur- 
kolom en de beide buitenspiegels op.

Adaptieve sportstoelen met  
geïntegreerde hoofdsteunen en Memory Pakket  
(18-voudig verstelbaar).
De adaptieve sportstoelen (18-voudig elektrisch 
verstelbaar) inclusief Memory Pakket en geïnte-
greerde hoofdsteunen behoren tot de standaarduit-
rusting bij de Cayenne Turbo. 

1 2

De Cayenne biedt u fantastisch comfort, waardoor 
elke rit een thuiswedstrijd wordt. Veel systemen 
hebben een geheugenfunctie die de instellingen van 
de bestuurder opslaat: bijvoorbeeld voor de auto-
matische airconditioning, de audio en communicatie. 
U kunt zelfs meerdere profielen opslaan, voor  
bijvoorbeeld verschillende bestuurders of ritten. 

Voorstoelen.
De voorstoelen zijn comfortabel en bieden steun in 
snel gereden bochten, zonder dat u zich opge- 
sloten voelt. De zithoogte, de schuine stand van 
zitting en rugleuning alsmede de langspositie  
zijn elektrisch verstelbaar. 

In een team is elk individu bijzonder. 
Net als zijn plaats.

Stoelen.

Noemenswaardig is ook de nog betere zijdelingse 
steun van de stoelen – dankzij de verhoogde  
zijwangen van zitting en rugleuning. Deze zijn  
elektrisch verstelbaar en zorgen voor extra comfort 
op lange afstanden en optimale zijdelingse onder-
steuning in de bochten. Nog iets bijzonders bij de 
 Cayenne Turbo: het ingeperste 'turbo' logo op de 
hoofdsteunen van de voorstoelen en van de buiten-
ste zitplaatsen achterin.

Massagefunctie.
Vooral op langere afstanden biedt de massagefun- 
ctie van de comfortstoelen met Memory Pakket 
(14-voudig verstelbaar) een weldadig comfort. Tien 
luchtkussens in de rugleuning van de voorstoelen 
verzorgen een ontspannende massage van uw rug. 
U kunt kiezen uit 5 programma's en 5 intensiteiten.
 
1 Comfortstoelen met Memory Pakket (14-voudig verstelbaar)
2 Adaptieve sportstoelen met Memory Pakket (18-voudig verstelbaar)

Comfort en infotainment | Stoelen Stoelen | Comfort en infotainment.
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Ionisator.
De als meeruitvoering leverbare ionisatie verbetert 
de luchtkwaliteit in de auto door de lucht van de 
automatische airconditioning, voordat die de auto in 
stroomt, door een ionisator te leiden. Hierin worden 
ziektekiemen en andere schadelijke deeltjes zoveel 
mogelijk uit de lucht gehaald. Dit zorgt voor een 
verbetering van de luchtkwaliteit en bevordert het 
gevoel van welbevinden.

Comforttoegang.1)

Met de als meeruitvoering leverbare comforttoe-
gang hoeft u de autosleutel veel minder vaak actief 
te gebruiken. Zodra u de portiergreep beetpakt, 
vraagt het systeem de toegangscode op die in de 
sleutel is opgeslagen. Is de code correct, dan wordt 
het portier ontgrendeld. Als u het portier op slot wil 
doen, hoeft u alleen de sensor aan de buitenkant 
van de portiergreep aan te raken. De comforttoe-
gang vergrendelt de auto en activeert tegelijkertijd 
de startblokkering. De achterklep kan – via een 
sensor onder de bumper – met een simpele voetbe-
weging worden geopend en gesloten.

Soft-Close portieren.
Zeer comfortabel zijn de Soft-Close portieren: een 
in het portierslot geïntegreerd sluitmechanisme 
zorgt ervoor dat de 4 portieren rustig en betrouw-
baar sluiten.

Klimaatregeling.2)

In uw Cayenne E-Hybrid kunt u de interieurvoorver-
warming en de klimaatregeling via het PCM pro-
grammeren of heel gemakkelijk via uw smartphone 
op afstand aansturen. Zo past u de temperaturen  
in uw sportwagen optimaal aan het verloop van uw 
dag aan. Tegen meerprijs kunt u zelfs de stoelen op 
afstand laten voorverwarmen of afkoelen. 
 
1 4-zone automatische airconditioning
2 Stoelverwarming en stoelventilatie
3 Sleutelloze motorstart 

Stoelverwarming en stoelventilatie.
De voorstoelen en de buitenste zitplaatsen achterin 
kunnen tegen meerprijs worden voorzien van  
stoelverwarming. Deze brengt de zitting en de rug- 
leuning van de stoel op een aangename tempera- 
tuur. De als meeruitvoering leverbare stoelventilatie 
werkt via een actieve ventilatie van de geperforeerde 
middenbaan van zitkussen en rugleuning en zorgt 
voor een aangenaam gevoel – zelfs als de tempera-
turen hoog oplopen. 

4-zone automatische airconditioning.
Welkom in uw eigen klimaatzone. De 4-zone  
automatische airconditioning beschikt over een  
individuele temperatuurregeling voor bestuurder  
en bijrijder en een aparte temperatuurregeling  
voor de zitplaatsen achterin. Een adsorptie- 
koolfilter houdt het interieur vrij van stofdeeltjes, 
pollen, geurtjes en filtert fijnstof zorgvuldig uit  
de lucht voordat deze in het interieur terechtkomt.

3

2

1

 
1)  De comforttoegang 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.  
Let op: de functie 'bediening achterklep met voetbeweging' vervalt bij de keuze voor de optie Carbon Design Pakket.

2) Standaard in de Cayenne E-Hybrid.

Comfort en infotainment



68

Zitplaatsen achterin. 
De zitplaatsen achterin zijn – afhankelijk van de 
zitplaatsen voorin – uiterst comfortabel of  
juist uiterst sportief, dus eveneens met hogere 
zijwangen, uitgerust. De buitenste zitplaatsen 
kunnen bovendien worden verwarmd en geventi-
leerd. Daarnaast is het achtercompartiment  
variabeler geworden. De stoelen kunnen in de 
verhouding 40 : 20 : 40 worden neergeklapt, 160 mm 
in lengterichting worden verschoven en hebben  
10 instelposities voor de rugleuning (tot 29 graden). 
Zo meet de kofferruimte afhankelijk van het model 
tussen de 645 l en maximaal 1.710 l.

Bagageruimtemanagement. 
De bagage valt niet meer om en glijdt niet meer weg. 
Een als meeruitvoering leverbaar railsysteem met 
gordelband of telescooparm zet uw bagage – denk 
aan kratten, dozen of uw sportuitrusting – in de 
bagageruimte vast.

Comfort en infotainment
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Sfeerverlichting. 
Tegen meerprijs is sfeerverlichting leverbaar:  
een indirecte verlichting van het interieur die het 
comfort verhoogt en dankzij de bijzondere ver- 
lichting voor een prettige sfeer zorgt. U kunt hierbij 
kiezen uit 7 kleuren en de lichtsterkte zelf in- 
stellen. De complete interieurverlichting werkt 
met led-techniek.

Panoramadaksysteem. 
Het glazen panoramadak zorgt in het interieur van 
de Cayenne modellen voor een bijzonder lichte en 
aangename sfeer. Het tweedelige panoramadaksys-
teem kan voorin elektrisch worden gekanteld en 
geopend. Het beschikt over een elektrisch bediend 
rolgordijn.

Privacybeglazing. 
De donker getinte privacybeglazing achterin  
weert ongewenste blikken van buiten naar binnen.  
Bovendien kunnen de Cayenne modellen tegen 
meerprijs worden voorzien van geluid- en warmte-
werende beglazing.
 
1 Sfeerverlichting topaasblauw
2 Sfeerverlichting papaverrood
3 Sfeerverlichting citroengroen
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Tijdens de rit kunt u genieten van verschillende 
infotainmentbronnen, zoals de radio of uw favoriete 
muziek. De volgende aansluitingen zijn beschikbaar: 
USB-C-data- en laadaansluitingen voorin en  
2 USB-C-laadaansluitingen achterin, Bluetooth®, 
SD-kaart en cd-/dvd-wisselaar. De bediening  
verloopt moeiteloos via het full-hd 12,3 inch touch-
display, de draai-/drukknop of de spraakbediening.

Het PCM is de centrale besturingsunit voor audio, 
navigatie en communicatie. De onlinenavigatie, 
mobiele-telefoonvoorbereiding, universele audio- 
ingangen, spraakbediening en vele andere wagen-
functies kunnen eenvoudig via het full-hd 12,3 inch 
touchdisplay worden bediend. Het personaliseer- 
bare startscherm geeft u eenvoudig en snel toegang 
tot de functies die u het belangrijkst vindt.

De basis voor een goede teamprestatie:  
communicatie.

Porsche Communication Management (PCM).

PCM | Comfort en infotainment
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Met het Burmester® 3D High-End Surround Sound 
System wordt u verwend met een geluidsbeleving 
die vergelijkbaar is met die van de beste concert- 
hallen ter wereld. De inzittenden beluisteren de 
volledige breedte van het podium met een herken-
bare instrumentenverdeling in de ruimte.

U kunt genieten van een totaal vermogen van  
1.455 watt, 21 individueel aangestuurde luidsprekers 
inclusief actieve subwoofer met 400 watt digitale 
D-klasseversterker, 2-weg-centersysteem en een 
totaal membraanoppervlak van meer dan 2.500 cm2. 
Elektrostatische tweeters zorgen voor onmis- 
kenbaar fijne, zuivere en onvervormde hoge tonen. 

Muziek is nog veel mooier als je  
er samen van geniet.

Burmester® 3D High-End Surround Sound System.

Alle luidsprekerframes zijn exact op elkaar afgestemd  
en zorgen voor een maximum aan basweergave, 
klankresolutie en impulsnauwkeurigheid. Het resultaat 
is een natuurlijke en volle klankervaring, zelfs bij hoge 
volumes. Bijzonder indrukwekkend is de 3D-geluidsbe-
leving, die door de in de A-stijlen geïntegreerde  
luidsprekers en een speciaal Auro 3D-algoritme wordt 
gerealiseerd. De Sound Enhancer optimaliseert het 
geluid in het geval van gecomprimeerde databestanden. 
Ook optisch past het systeem perfect in het totaal- 
plaatje, dankzij de Burmester®-luidsprekerafdekkingen 
in de portieren.

 
1 Burmester® 3D High-End Surround SoundSystem

1   Burmester® 
2-weg-centersysteem

2    3D-surroundluidspreker

3   Tweeters  
(Air-Motion-Transformer AMT)

4    Middentoners

5    Subwoofers

6    Tweeters

7    2-weg 3D-surroundluidspreker

8    Burmester®  
actieve subwoofer met 400 watt 
digitale D-klasseversterker

9    Burmester® 
21-kanaals digitale versterker 
met 1.055 watt

1
2

3

6

5

5

8

9

1

7

4

4
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databestanden zoals mp3-bestanden zorgt de 
BOSE® SoundTrue Enhancement Technology.  
De gepatenteerde rijgeluidcompensatie AudioPilot 
Noise Compensation Technology meet voort- 
durend alle ruis in het interieur van de auto en past 
de muziekweergave automatisch zodanig aan,  
dat de geluidsbeleving altijd dezelfde is. 

Sound Package Plus. 
Het standaard Sound Package Plus zorgt voor een 
indrukwekkend geluid, dankzij 10 luidsprekers  
met een totaal vermogen van 150 watt. Door de  
in het PCM geïntegreerde versterker wordt de 
klankbeleving in het interieur optimaal op de be-
stuurder en bijrijder afgestemd.
 
1 BOSE® Surround Sound System

BOSE® Surround Sound- System. 
Het Surround Sound-System van BOSE® beschikt 
over een 14-kanaals versterker. Het totale vermogen: 
710 watt. 14 luidsprekers inclusief een aparte 
subwoofer zorgen voor een uiterst evenwichtig, 
waarheidsgetrouw klankbeeld. Voor nog meer  
geluidskwaliteit en -dynamiek bij gecomprimeerde 

1
2

23

4
6

1   BOSE® centerspeaker

2   Tweeters

3   Middentoners

4   Subwoofers

5   Laagmiddentoner

6   Surroundluidspreker

7   BOSE® 14-kanaals digitale  
versterker met 710 watt

8   BOSE® passieve subwoofer

7

8

1

5
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Of met Navigatie Plus, onze onlinenavigatie, waar-
mee u nu nog sneller op uw bestemming aankomt. 
Dankzij de routeberekening met actuele online  
kaartgegevens bij elke navigatie. Inclusief realtime 
verkeersinformatie die elke minuut wordt ververst – 
ook voor secundaire wegen.

De basis voor Porsche Connect is de LTE-communi-
catiemodule. Deze beschikt over een simkaartlezer 
voor een hoog bedieningscomfort en een optimale 
dataverbinding in uw Cayenne en met uw smart-
phone of tablet. In bepaalde landen is bovendien een 
geïntegreerde LTE-simkaart incl. databundel be-
schikbaar. Hiermee kunt u comfortabel gebruikmaken 
van de navigatie- en infotainmentdiensten,  
met uitzondering van de muziekstreamingsfuncties.

Vanzelfsprekend kunt u desgewenst ook uw eigen 
simkaart blijven gebruiken. Hiervoor is echter een 
apart betaald contract nodig met een serviceprovider 
naar keuze.

Zo heeft u dankzij Porsche Connect meer tijd voor 
de dingen die er echt toe doen. Voor uw werk, uw 
familie, vrienden, vrije tijd – en natuurlijk het rijden 
met uw Porsche. Uw smartphone laadt u onder- 
tussen heel gemakkelijk inductief op in de armsteun. 
Dus stap in en geef eens flink gas: zorg voor meer 
speelruimte in uw leven.
 
1 Porsche Connect Plus diensten in het PCM

Je moet alles uit een dag halen. Of het nu gaat om 
een belangrijke zakelijke meeting of een weekendje 
weg met het gezin: je moet alle mogelijkheden goed 
kunnen benutten. Porsche Connect helpt daarbij.  
Het zorgt voor een ideale startpositie voor elke road-
trip – en voor elke bestemming.

Met nieuwe, handige diensten en smartphone-apps 
die het leven op vele manieren gemakkelijker maken. 

Bijvoorbeeld met de Porsche Connect App die vanaf 
nu alle Connect-functies in één smartphone-app 
verenigt. Zoals de afstandsbediening van uw  Porsche, 
de routegeleiding naar uw auto toe, of juist van uw 
auto naar de eindbestemming.

Een grote droom is niet  
het enige dat ons verbindt.

Porsche Connect.

1
Porsche Connect
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Voice Pilot, uw online-spraakbediening, helpt u 
om uw blik op de weg en het verkeer te houden. 
U zegt simpelweg waar u heen wilt, of wat u wilt. 
Voice Pilot verstaat niet alleen navigatiecommando's 
zoals 'Rij naar ...', maar regelt bijvoorbeeld ook de 
temperatuur in uw sportwagen. U hoeft  alleen maar 
te zeggen dat u het te koud of te warm vindt en 
de temperatuur wordt automatisch hoger of lager 
ingesteld. 

U wilt de capaciteiten van uw Cayenne ook eens 
buiten de gebaande paden ervaren? De Off road 
Precision App geeft  u handige tips voor het rijden in 
het terrein. Daarnaast kunt u heel eenvoudig een 
video van uw rit opnemen – inclusief bijbehorende 
rijgegevens –, uw rit analyseren en vervolgens 
delen met uw vrienden.

NB: 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 maan-
den bedraagt. Voor meer informatie over de kosteloze gebruikspe-
riodes en de kosten voor de verlenging alsmede de beschikbaar-
heid van de verschillende diensten in uw land kunt u kijken op 
www.porsche.com/connect of contact opnemen met uw Porsche 
dealer. In bepaalde landen – waaronder Nederland – is bovendien 
een geïntegreerde simkaart met inbegrepen databundel voor 
het gebruik van specifi eke Porsche Connect diensten in de prijs 
inbegrepen. Voor het gebruik van de wifi -hotspot en de andere 
Porsche Connect diensten zoals muziekstreaming via de geïnte-
greerde simkaart is in deze landen tegen betaling een wifi -data-
bundel in de Porsche Connect Store verkrijgbaar. Ook kan een 
eigen simkaart worden gebruikt om een dataverbinding tot stand 
te brengen. 

 
1 Porsche Offroad Precision App

Diensten en smartphone-apps.
Met Porsche Connect heeft  u toegang tot handige 
diensten en functies, die u voor, tijdens en na de rit 
met uw Cayenne ondersteunen. U bedient ze een-
voudig met de Porsche Connect App, via het PCM 
of via My Porsche. Naast Navigatie Plus en de 
 Porsche Connect App maken daar meer dan 20 
andere diensten en apps deel van uit.

Bijvoorbeeld de Finder. Daarmee kunt u binnen 
enkele seconden tal van bestemmingen vinden. 
Wat dacht u van een overdekte parkeerplaats, zodat 
u van uw vrije tijd kunt genieten zonder dat u zich 
druk moet maken over uw Cayenne? Of een goed 
restaurant voor een etentje met uw vrienden – 
geselecteerd aan de hand van de beoordeling van 
andere gasten, in uw Porsche.

1
 
1) Alleen in combinatie met klimaatregeling.

CayennePorsche Connect
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Porsche Connect Store.
Wilt u de looptijd van uw contract verlengen of 
aanvullende Porsche Connect diensten kopen?  
Ga naar de Porsche Connect Store op  
www.porsche.com/connect-store en bekijk wat 
Porsche Connect u allemaal heeft te bieden.

Porsche Connect is veelzijdig. Meer informatie over 
andere diensten, apps en functies kunt u online 
vinden – inclusief informatie met betrekking tot de 
beschikbaarheid voor uw auto en in uw land. Ons 
dienstenaanbod wordt overigens continu uitgebreid: 
via www.porsche.com/connect blijft u op de hoogte.

Wireless Apple® CarPlay.1)

Met Porsche Connect kunt u dankzij de draadloze 
ondersteuning van Apple® CarPlay de apps van uw 
iPhone® ook in uw Porsche gebruiken. Zo kunt u 
apps als 'Telefoon', 'Muziek' of 'Nieuws' eenvoudig 
en veilig gebruiken – via het PCM en via de spraak-
herkenning Siri® van Apple.

My Porsche.
U kunt elke Porsche geheel volgens uw persoon- 
lijke wensen configureren. Dat geldt ook voor  
Porsche Connect. Veel functies en diensten van 
Porsche Connect kunt u naar eigen inzicht via  
de portal My Porsche personaliseren en bedienen. 
Plan uw route en stuur deze door naar uw Porsche. 
Vraag het actuele brandstofpeil en de gegevens van 
uw vorige rit op, of controleer of de portieren en 
ruiten gesloten zijn. Ook uw gezinsleden en vrien-
den hebben indien gewenst toegang tot My Porsche 
en daarmee tot bepaalde functies van uw Porsche.

Cayenne Porsche Connect

 
1) Het draadloze gebruik van Apple CarPlay® zonder gebruik van de USB-aansluiting is momenteel niet in alle landen mogelijk.
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Matrix led-koplampen incl. Porsche  
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus).
De matrix led-koplampen schakelen delen van de 
grootlichtbundel gericht uit. 84 afzonderlijk aange-
stuurde leds kunnen op deze manier door dimmen  
of uitschakelen worden afgestemd op de situatie. 
Voorliggers of tegenliggers worden niet meer  
verblind, terwijl de gebieden tussen of naast hen 
juist volledig worden verlicht. Voor een optimaal  
zicht worden tegemoetkomende voertuigen niet 
alleen selectief gemaskeerd, maar wordt ook het 
gebied rechts van het minder verlichte gebied juist 
helderder verlicht, om de blik van de bestuurder  
beter te focussen. De gedeeltelijke maskering van 
sterk reflecterende verkeersborden voorkomt  
dat de bestuurder wordt verblind. PDLS Plus omvat 
naast de PDLS-functies ook een elektronische 
bochtenverlichting en een op navigatiegegevens 

gebaseerde kruispuntverlichting. Wanneer u een 
kruising of splitsing nadert, schakelt de kruispunt-
verlichting de linker- en rechterbochtenverlichting  
in – de lichtbundel wordt breder en korter. Voor een 
betere verlichting van de omgeving.
 
1 Led-koplampen
2 Led-koplampen incl. PDLS
3 Led-matrix-koplampen incl. PDLS+
4  Werking dimfunctie tegemoetkomend verkeer  

met led-matrix-koplampen incl. PDLS Plus

Bij het volgen van uw dromen mag u één ding nooit 
uit het oog verliezen: de weg naar uw bestemming. 
En die is perfect verlicht. Alle Cayenne modellen 
beschikken standaard over led-koplampen – bij de 
Cayenne Turbo zelfs inclusief PDLS. Kenmerkend 
voor Porsche: de dagrijverlichting met 4 led-spots 
per koplampunit en aan de achterzijde de 4-punts 
remlichten met led-techniek en de doorlopende 
lichtunit.

Porsche Dynamic Light System (PDLS).
PDLS past de spreiding van de lichtbundel aan uw 
snelheid aan. De dynamische bochtenverlichting  
laat de koplampen, afhankelijk van de stuurhoek en 
de rijsnelheid, met de bocht meedraaien. De sta- 
tische bochtenverlichting schakelt extra lampen in 
voor een betere verlichting in scherpe bochten of  
bij het afslaan.

Wie grote dromen wil verwerkelijken, 
moet ver vooruit kunnen kijken.

Licht en zicht.

1

2

3 4
Verlichtings- en hulpsystemen
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Verlichtings- en hulpsystemen

Hierbij wordt de helderheid automatisch aangepast 
aan de lichtsituatie buiten. Bovendien is er een 
nacht- en dagweergave en ook de hoogte van de 
projectie kan worden aangepast. Met het optionele 
Sport Chrono Pakket wordt de weergave van het 
head-updisplay uitgebreid met extra gegevens, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op een sportieve 
rijbeleving.

Adaptieve cruise control (ACC). 
Het systeem regelt volledig zelfstandig de snelheid 
van uw Cayenne, afhankelijk van de afstand tot uw 
voorligger. Hiervoor bewaken radarsensoren in het 
front het gebied voor uw auto. Stel: u rijdt met  
een bepaalde vooraf ingestelde snelheid en nadert 
een voertuig dat met een lagere snelheid voor  
u rijdt. Het systeem past daarop de snelheid van uw 
auto aan door gas te minderen of licht af te  
remmen. Net zo lang tot een van tevoren ingestelde 
afstand is bereikt. Uw Cayenne houdt nu deze 

Om u veiliger, comfortabeler en efficiënter op uw 
bestemming te brengen, beschikt de Cayenne over 
talloze hulpsystemen die in de meest uiteenlopende 
rijsituaties worden gebruikt. De hulpsystemen 
ontlasten en ondersteunen u niet alleen uitgebreid, 
maar ze herkennen ook gevaren en geven u tijdig 
een waarschuwing. Zo kunt u zich volledig concen-
treren op wat uw unieke Porsche zo fascinerend 
maakt: de pure rijbeleving.

Head-updisplay.
Het head-updisplay projecteert, volledig in kleur, 
alle informatie die relevant is voor de rit recht-
streeks in het zichtveld van de bestuurder. De blik 
van de bestuurder wordt daardoor minder sterk 
afgeleid en de aandacht blijft bij het rijden. Op de 
voorruit verschijnt informatie over bijvoorbeeld de 
huidige snelheid, navigatie, verkeersteken- 
herkenning, telefoon, offroad-informatie of waar-
schuwingen van de bestuurdershulpsystemen.

Het leven is een teamsport: 
je moet op elkaar kunnen vertrouwen.

Assistentiesystemen.

afstand tot de voorligger aan. Als dit voertuig nog 
verder vertraagt, verlaagt de adaptieve cruise control 
daarop ook uw snelheid – zo nodig tot stilstand. 
Dankzij de stop-and-go-functie kan de auto nadat 
deze tot stilstand is afgeremd, zelfstandig weer op 
gang komen. Als de stilstand langer duurt dan 3 
seconden, hoeft u het gaspedaal slechts kort aan te 
raken of de hendel te gebruiken om de auto weer 
verder te laten rijden.
 
1 Standaarduiterlijk
2 Offroad
3 Sport Chrono
4 Door de gebruiker gedefinieerd
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Waarschuwings- en remassistent. 
De standaard waarschuwings- en remassistent 
vermindert, binnen de systeemgrenzen, het gevaar 
voor aanrijdingen met voertuigen, voetgangers  
en fietsers aanzienlijk. Het systeem herkent met  
behulp van de frontcamera wanneer voertuigen, 
voetgangers of fietsers zich in het aanrijdingsge-
bied bevinden, en waarschuwt de bestuurder in 
eerste instantie met optische en akoestische 
signalen. In tweede instantie wordt ook een waar-
schuwing gegeven met een remschok, wanneer  
de auto te snel op andere voertuigen, voetgangers 
of fietsers af rijdt. Wanneer de bestuurder vervol-
gens op de rem trapt, wordt de activering zo nodig 
tot een volledige remming versterkt. Reageert  
de bestuurder niet, dan wordt automatisch een 
noodstop gestart om de gevolgen van een aanrij-
ding te beperken of deze geheel te voorkomen.

Nachtzichtassistent. 
De nachtzichtassistent geeft de bestuurder bij het 
rijden in het donker informatie over mogelijke  
gevaren die buiten het bereik van de koplampen 
vallen. Een infraroodcamera herkent voetgangers 
en grote dieren al voordat ze in het licht van de 
koplampen verschijnen. In combinatie met PDLS 
Plus wordt een voetganger aan de rand van de  
weg of op de rijbaan zelfs door de koplamp drie keer 
kort achter elkaar beschenen (markeringslicht),  
om de bestuurder op de voetganger attent te maken.
 
1 Werkwijze Lane Assist
2 Weergave Lane Assist
3 Nachtzichtassistent 1

Lane Assist incl. verkeerstekenherkenning. 
Lane Assist herkent door middel van een camera  
de begrenzingslijnen van de rijstroken. Het systeem 
ontlast de bestuurder door de auto met subtiele 
stuuringrepen binnen de rijstrook te houden. De 
geïntegreerde verkeerstekenherkenning bepaalt  
op basis van camerabeelden en navigatiegegevens de 
snelheidsbeperkingen, inhaalverboden en indirecte 
geboden zoals plaatsnaamborden, en geeft ze weer 
in het instrumentenpaneel. Een uitbreiding van de 
verkeerstekenherkenning is de bochtaanduiding. Met 
de gegevens van het navigatiesysteem en de 
camera herkenning van verkeersborden die verwijzen 
naar bochten, geeft het systeem voorafgaand aan 
scherpe bochten de richting ervan aan in het display 
van het instrumentenpaneel. Lang voordat u de 
bocht bereikt. Wat u hieraan heeft? Meer comfort.  
En meer ontspanning op een bochtig traject.

Verlichtings- en hulpsystemen
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Noodstopfunctie.
De noodstopfunctie maakt deel uit van de optie 
Porsche InnoDrive incl. adaptieve cruise control  
(ACC) en helpt de bestuurder in bepaalde gevaarlijke 
situaties. Het systeem bewaakt binnen de systeem-
grenzen de activiteit van de bestuurder bij het gasge-
ven, remmen en sturen. Als er geen reactie van de 
bestuurder komt, geeft het systeem eerst optische 
en akoestische signalen. Daarna geeft het door  
middel van continue remschokken en het aanspannen 
van de gordels extra signalen aan de bestuurder om 
het stuur over te nemen. Met de alarmlichten en 
lichte stuurbewegingen waarschuwt de noodstop-
functie andere verkeersdeelnemers en wordt de  
auto veilig afgeremd – tot stilstand. Natuurlijk kan de 
bestuurder de assistent op elk gewenst moment 
deactiveren door zelf de controle over te nemen. 
 
1 Werkwijze Porsche InnoDrive
2 Werkwijze afslagassistent
3 Werkwijze Rijstrookwisselhulp 

Porsche InnoDrive incl. adaptieve cruise control.1)

Porsche InnoDrive ondersteunt u op een volledig 
nieuwe manier bij het rijden. De innovatieve functies 
van het systeem anticiperen op komende rijsitu- 
aties en passen uw snelheid optimaal aan. Op basis 
van nauwkeurige navigatiegegevens en informatie 
van radar- en videosensoren herkent Porsche Inno-
Drive snelheidsbeperkingen en het verloop van  
de weg zoals hellingen en bochten op uw traject, 
nog voordat u ze heeft bereikt. De schakelstrategie 
en snelheid van uw Cayenne worden daarop  
aangepast. Voor intelligent en efficiënt rijden.  
Afhankelijk van de modus selecteert het systeem  
de optimale parameters voor motormanagement,  
versnellingskeuze inclusief zeilen en vertragen. 
Porsche Inno Drive is gewoon typisch Porsche: meer 
efficiency bij optimaal comfort en rijplezier. 

Active Lane Assist.
Een ander onderdeel van Porsche InnoDrive incl. 
adaptieve cruise control is Active Lane Assist. Deze 
functie zorgt op provinciale wegen en snelwegen  
voor een veilige afstand tot de voorligger en het 
aanhouden van de eigen rijstrook. Het systeem  
oriënteert zich binnen de systeemgrenzen op voor-
liggers en wegmarkeringen en houdt de auto  
door middel van continue stuuringrepen midden op  
de rijstrook – ook bij files. Voor meer ontspanning van 
de bestuurder en meer comfort tijdens lange ritten.

Kruispuntassistent.
De kruispuntassistent biedt ondersteuning bij het 
afslaan op of oversteken van kruisingen. Informatie 
over kruisende verkeersdeelnemers wordt met  
optische en akoestische signalen aan de bestuurder 
kenbaar gemaakt.

Verlichtings- en hulpsystemen

 
1)  Porsche InnoDrive incl. adaptieve cruise control is in enkele landen niet verkrijgbaar.
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Je houdt de grote droom van een sportwagen alleen 
levendig, door deze steeds weer opnieuw te dromen. 
Deze steeds weer opnieuw werkelijkheid laat worden. 
En deze met anderen deelt. Als je de droom ideeën, 
dynamiek en veelzijdigheid meegeeft. En voldoende 
ruimte creëert voor nieuwe dromen van liefhebbers 
van sportwagens over de hele wereld.

Door je droom te delen,  
vermenigvuldig je de geluksgevoelens.

Samenvattend.



Individualisering.
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Uw inspiratie. Onze passie.

De Porsche Exclusive Manufaktur

Hoe we deze wensen realiseren? Met nauwkeurig 
handwerk en met hoogwaardige materialen zoals 
leder, carbon, aluminium of hout. Zo ontstaat een 
product uit toewijding en vakmanschap. Of anders 
gezegd: de ideale combinatie van sportiviteit,  
comfort, design en uw persoonlijke smaak. Een 
Porsche met uw signatuur. 

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

Laat u door de voorbeelden op de volgende pagi-
na's inspireren. Op www.porsche.nl/exclusive vindt 
u meer informatie over de configuratie van deze 
unieke auto's.

We hebben een schat aan ervaring. Vanaf het begin 
af aan staat bij Porsche namelijk het realiseren van 
specifieke klantwensen centraal. Tot 1986 noemden 
we dat nog 'Sonderwunschprogramm' – tegen-
woordig is dat de Porsche Exclusive Manufaktur.

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 geven onze ervaring en passie samen met uw 
inspiratie door aan de auto – en wekken zo dromen 
tot leven. Af fabriek. 

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. 

Porsche Exclusive Manufaktur | Individualisering
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1   22 inch Cayenne Sport Classic wielen zwart 
hoogglans gespoten, slotgrepen zwart hoog-
glans gespoten, led-koplampen getint incl. 
Porsche Dynamic Light System (PDLS), Carbon 
Design Pakket met buitenspiegels in zwart 
hoogglans

2   Led-achterlichten incl. doorlopende  
achterlichtunit getint, Carbon Design Pakket

3  Armsteun middenconsole voorin met  
ingeperst Porsche embleem

4   Interieurpakket sierstiksels en middenbaan 
stoelen leder in afwijkende kleur (sierstiksels 
krijt/middenbaan stoelen bordeauxrood), 
dorpellijsten carbon verlicht, armsteun midden-
console voorin met ingeperst Porsche  
embleem, individuele vloermatten met  
lederen zoomrand

Een configuratievoorbeeld uit de 
Porsche Exclusive Manufaktur.

Uw Porsche ontwikkelt kracht. 
U ontwikkelt persoonlijkheid. 

Cayenne S in kwartsietgrijs metallic.
Porsche Exclusive Manufaktur | Individualisering
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Een configuratievoorbeeld uit de 
Porsche Exclusive Manufaktur.

1   22 inch Cayenne Sport Classic wielen in zwart 
hoogglans, led-achterlichten incl. doorlopende 
achterlichtunit getint, sporteindpijpen zwart, 
'PORSCHE' logo en modelaanduiding mat zwart 
gespoten, Carbon Design Pakket met buiten-
spiegels in zwart hoogglans

2  Interieurpakket in lavaoranje, armsteun midden-
console voorin met modellogo, interieuruitbrei-
dingspakket handgrepen leder sierstiksels krijt

3  Dorpellijsten van geborsteld aluminium  
donker zilver, verlicht

4  Matrix led-koplampen getint  
incl. Porsche Dynamic Light System Plus  
(PDLS Plus), Carbon Design Pakket met  
buitenspiegels in zwart hoogglansEen maximale vrijheid. 

Ook bij de vormgeving. 

Cayenne Turbo in lavaoranje.
Porsche Exclusive Manufaktur | Individualisering
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mahonie metallic

moonlightblue metallic

kwartsietgrijs metallic

lavaoranje

carrarawit metallic

Metallic-lakkleuren exterieur.

truffelbruin

dolomietzilver metallic

biskajeblauw metallic

diepzwart metallic

krijt1)

Metallic-lakkleuren exterieur.

Kleuren exterieur en interieur. 

kasjmierbeige metallic1)

Speciale kleuren.

leisteengrijs

Standaardkleuren interieur.

zwart-bordeauxrood

grafietblauw-krijt

leisteengrijs-mojavebeige

truffelbruin-cohibabruin

zwart-mojavebeige zwart-mojavebeige

leisteengrijs

Interieur bi-color.

wit

zwart

Uni-lakkleuren exterieur.

Interieur bi-color  
lederuitrusting.

Porsche Exclusive Manufaktur 
accenten.

zwartzwart

Standaardkleuren interieur 
lederuitrusting.

Accenten.

wortelnotenhout donker

oliijfhout grijs naturel

aluminium rhombus

zwart (hoogglans)

amberhout

leder

kruislings geborsteld aluminium2)

kastanje antraciet  
met aluminium inleg

gespoten

carbon

 
1) Naar verwachting leverbaar vanaf 12/2019.
2) Exclusief voor de Cayenne Turbo (standaard).

Interieur in Clubleder.

Interieur bi-color clubleder.

Kleuren | IndividualiseringIndividualisering | Kleuren
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Sterk aanbevolen kleurencombinaties: exterieur en interieur.

Interieurkleur grafietblauw-krijt met accenten van carbon 
1 Interieurkleur
2 Accenten

Porsche Exclusive Manufaktur

zwart leisteengrijs truffelbruin zwart- 
mojavebeige

leisteengrijs- 
mojavebeige

grafietblauw- 
krijt

zwart- 
bordeauxrood

truffelbruin- 
cohibabruin

Uni-lakkleuren

wit ● ● ● ● ● ● ● ●

zwart ● ● ● ● ● ● ● ●

Metallic kleuren
carrarawit metallic ● ● ● ● ● ● ● ●

diepzwart metallic ● ● ● ● ● ● ● ●

kwartsietgrijs metallic ● ● ● ● ● ● ● ●

moonlightblue metallic ● ● ● ● ● ●

mahonie metallic ●

biskajeblauw metallic ● ● ● ● ● ●

dolomietzilver metallic ● ● ● ● ●

Speciale kleuren
kasjmierbeige metallic1) ● ● ● ● ●

krijt1) ● ● ● ●

lavaoranje ● ●

Accenten
zwart hoogglans ● ● ● ● ● ● ● ●

carbon ● ● ● ● ● ● ● ●

aluminium rhombus ● ● ● ● ● ● ● ●

kruiselings geborsteld aluminium2) ● ● ● ● ● ● ● ●

wortelnotenhout donker ● ● ● ● ●

olijfhout grijs naturel ● ● ● ●

amberhout ● ● ● ●

gespoten ● ● ● ● ●

leder ● ● ● ● ●

kastanje antraciet met aluminium inleg ● ● ● ● ● ● ● ●

 
1)  Naar verwachting leverbaar  

vanaf 12/2019.
2)  Exclusief voor  

Cayenne Turbo (standaard).
●  sterk aanbevolen 

kleurcombinatie
●  aanbevolen 

kleurcombinatie

Kleuren | IndividualiseringIndividualisering | Kleuren

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur
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Interieurkleur truffelbruin met accenten aluminium rhombusInterieurkleur truffelbruin-cohibabruin bi-color met accenten in kastanje antraciet met aluminium inleg

Interieurkleur zwart met olijfhout grijs natuurInterieurkleur leisteengrijs met accenten carbon

Interieurkleur zwart-mojavebeige bi-color met accenten zwart hoogglans

1 1

11 1

11

11

2 2

22 2

2

 
1 Interieurkleur
2 Accenten

Kleuren | IndividualiseringIndividualisering | Kleuren

Interieurkleur zwart-bordeauxrood bi-color met sierdelen kastanje antraciet met aluminium inleg 
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U wilt meer vrijheid bij de vormgeving van het inte-
rieur? Met de interieurpakketten sierstiksels en 
middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur van 
Porsche Exclusive Manufaktur kunt u uw Cayenne 
heel persoonlijk vormgeven en extra accenten in het 
interieur aanbrengen. De pakketten zijn in alle  
standaard-, speciale en Clublederkleuren leverbaar. 
Afzonderlijk of in combinatie – het resultaat is altijd 
een harmonieus totaalbeeld dat van uw Cayenne 
bovenal een unieke verschijning maakt. Net als u.

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

Vormgevingsvrijheid door Porsche Exclusive Manufaktur: 
interieurpakketten met sierstiksels en middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur.

Individualisering.

IndividualiseringIndividualisering

Leder leisteengrijs, 
sierstiksel bordeauxrood

Leder leisteengrijs,  
middenbaan leder krijt,  
sierstiksel bordeauxrood

Leder mojavebeige, 
sierstiksel zwart

Leder mojavebeige, 
middenbaan leder zwart, 
sierstiksel zwart

Leder zwart,  
sierstiksel speedblauw

Leder zwart, 
sierstiksel krijt

Leder zwart, 
middenbaan stoel lederkleur speedblauw, 
sierstiksel speedblauw

Leder zwart, 
middenbaan leder bordeauxrood, 
sierstiksel krijt

 Interieurpakket sierstiksels in afwijkende kleur 
 Middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur



Sport Chrono Pakket Porsche Surface Coated Brake (PSCB) Adaptieve sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en Memory Pakket (18-voudig verstelbaar) 4-zone automatische airconditioning

Panoramadaksysteem Burmester® 3D High-End Surround Sound System 22 inch 911 Turbo Design wiel Matrix led-koplampen incl. PDLS Plus

Ook als teamspeler mag u opvallen: hoogtepunten van de individualiseringsopties.



Omdat elke sportwagendroom uniek is: Porsche Exclusive Manufaktur.

Led-koplamp getint incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) 21 inch Cayenne Exclusive Design wiel in exterieurkleur gespoten  Exclusive Design keuzehendel Porsche embleem op hoofdsteunen

Led-achterlichten incl. getinte doorlopende achterlichtunit Handgrepen hemelbekleding Alcantara® Porsche Exclusive Manufaktur Sporteindpijpen zwart Porsche Exclusive Manufaktur Individuele vloermatten carbon met lederen zoomrand Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur Porsche Exclusive Manufaktur



119118

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur 21 inch Cayenne Turbo Design wielen platina zijdeglans gespoten

21 inch RS Spyder Design wielen

20 inch Cayenne Sport wielen

Sporteindpijpen zilver

Sporteindpijpen zwart

Sport Chrono Pakket

 
1) Alleen in combinatie met adaptieve luchtvering incl. Porsche Active Suspension Management (PASM).
2) Alleen in combinatie met adaptieve luchtvering incl. Porsche Active Suspension Management (PASM) en stuurbekrachtiging Plus.
3) Naar verwachting leverbaar vanaf 09/2019.
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Remsysteem.
Porsche Surface Coated Brake (PSCB) ● ● ● ● 1ZI

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) ● ● ● ● 1ZV

Wielen.
19 inch Cayenne wielen ● ● ● – 43B

19 inch Cayenne S wielen ● ● ● – 43C

20 inch Cayenne Design wielen ● ● ● – 43E

20 inch Cayenne Sport wielen ● ● ● – 43D

21 inch Cayenne Turbo wielen donker titanium gepolijst,  
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur

– – – ● 43G

21 inch RS Spyder Design wielen incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur ● ● ● ● 43F

21 inch Cayenne Turbo Design wielen in platina zijdeglans  
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur

● ● ● ● 42K

21 inch AeroDesign wielen incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur – ● – – 48M
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Motor.
Sport Chrono Pakket ● ● ● ● 8LH

Sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zilver 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ●3) ● ● 0P8

Sportuitlaatsysteem incl. sporteindpijpen zwart 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ●3) ● ● 0P9

Sporteindpijpen zilver 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 0P3

Sporteindpijpen zwart 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 0P6

90 liter brandstoftank ● – ● ● OM5

Onderstel.
Stuurbekrachtiging Plus ● ● ● ● QZ7

Adaptieve luchtvering met niveauregeling en hoogteverstelling 
incl. Porsche Active Suspension Management (PASM)

● ● ● ● 1BK

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)1) ● ● ● ● 1P7

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)1) – – ● ● GH3

Porsche Active Suspension Management (PASM) ● ● ● – 1BH

Achterasbesturing2) ● ● ● ● 0N5

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting



22 inch Cayenne Sport Classic wielen  
diepzwart metallic gespoten

21 inch Cayenne Exclusive Design wielen  
in exterieurkleur gespoten

21 inch Cayenne Exclusive Design wielen  
platina zijdeglans gespoten

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

SportDesign front Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting 121120
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Wielen.
21 inch Cayenne Exclusive Design wielen incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 43H

21 inch Cayenne Exclusive Design wielen platina zijdeglans gespoten 
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 43Q

21 inch Cayenne Exclusive Design wielen zwart hoogglans gespoten 
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 43I 

21 inch Cayenne Exclusive Design wielen diepzwart metallic gespoten 

incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 43R

21 inch Cayenne Exclusive Design wielen in exterieurkleur gespoten 
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 43J

22 inch 911 Turbo Design wielen incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur ● ● ● ● 46S

22 inch Cayenne Sport Classic wielen incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 48X

22 inch Cayenne Sport Classic wielen zwart hoogglans gespoten
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 48Y

22 inch Cayenne Sport Classic wielen diepzwart metallic gespoten
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 49B
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Wielen.
22 inch Cayenne Sport Classic wielen in exterieurkleur gespoten
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 48Z

22 inch Cayenne Sport Classic wielen platina zijdeglans gespoten
incl. wielkuipverbreding in exterieurkleur 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 49A

20 inch opvouwbare reserveband ● – ● ● 1G6

Wielnaafafdekkingen met gekleurd Porsche embleem ● ● ● ● 1NP

Exterieur.
Uni-lakkleuren ● ● ● ◼ Code

Metallic lak ● ● ● ● Code

Speciale kleuren ● ● ● ● Code

SportDesign Pakket zwart hoogglans1)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● 2D5

SportDesign front
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● – 2D4

Bovenzijde SportDesign buitenspiegels carbon2)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● 6FQ

Carbon Design Pakket3) 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 2D3

Offroad Pakket ● – ● ● P01

22 inch Cayenne Sport Classic wielen  
platina zijdeglans gespoten

 
1) Naar verwachting leverbaar vanaf 09/2019.
2) Naar verwachting leverbaar vanaf 01/2020.
3) Naar verwachting vanaf 01/2020 kunnen de buitenspiegels naar keuze in zwart hoogglans of in carbon worden uitgevoerd.
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'PORSCHE' logo en modelaanduiding  
mat zwart gespoten

Led-achterlichten incl. doorlopende lichtunit getint Porsche Exclusive Manufaktur

Matrix led-koplampen getint, incl. PDLS Plus Porsche Exclusive Manufaktur
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Exterieur.
Buitenspiegels gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur
– in exterieurkleur ● ● ● ● 6FU
– in hoogglans zwart ● ● ● ● 6FH

Portiergrepen zwart hoogglans gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 6JA

Zonder modelaanduiding ◼ ◼ ◼ ◼ 0NA

Geen exterieurkenmerken in Acidgreen voor de Cayenne E-Hybrid – ● – – 0NP

Elektrisch uitklapbare trekhaak ● ● ● ● 1D9

Dakrail aluminium1) ● ● ● ● 3S1

Dakrail aluminium incl. basisdragers daktransportsysteem1) ● ● ● ● 5W1

Dakrail aluminium zwart1), 2) ● ● ● ● 3S2

Dakrail aluminium zwart incl. basisdragers daktransportsysteem1), 2) ● ● ● ● 5W4

Exterieurpakket zwart hoogglans, zijruitlijsten in zwart hoogglans – – – ● QJ4

Exterieurpakket zwart hoogglans, zijruitlijsten en  
inleg in lamellen luchtroosters zwart hoogglans

● ● ● – QJ4

'PORSCHE' logo mat zwart gespoten, zonder modelaanduiding
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● ONT

'PORSCHE' logo mat zwart gespoten en
Porsche Exclusive Manufaktur
– modelaanduiding mat zwart gespoten ● ● ● ● 0PV
– modelaanduiding zwart hoogglans gespoten ● ● ● ● ONC
– modelaanduiding in exterieurkleur gespoten3) ● ● ● ● YAW

modelaanduiding gespoten
Porsche Exclusive Manufaktur
– zwart hoogglans ● ● ● ● OPC
– in exterieurkleur3) ● ● ● ● YAV
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Exterieur.
Led-portierprojectoren 'PORSCHE' logo4)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● UD1

Modelaanduiding op portieren3)

Porsche Exclusive Manufaktur
– in zwart ● ● ● ● YMT
– in rood ● ● ● ● YMU
– in zilver ● ● ● ● YMV
– in aurum ● ● ● ● YMW

'PORSCHE' logo's op flanken3)

Porsche Exclusive Manufaktur
– in zwart ● ● ● ● YMH
– in rood ● ● ● ● YMK
– in zilver ● ● ● ● YMJ
– in aurum ● ● ● ● YML

Tankdop aluminiumlook
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 2W6

Licht en zicht.
Led-koplampen incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) ● ● ● ● 8IS

Led-koplampen getint incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 8JT

Matrix led-koplampen incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) ● ● ● ● 8IU

Matrix led-koplampen getint 
incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 8JU

Led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit, getint
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 8SB

 
1)  Dakrail is noodzakelijk voor bevestiging van een daktransportsysteem. 
2) Alleen in combinatie met exterieurpakket zwart hoogglans.
3) Naar verwachting leverbaar vanaf 09/2019.
4) Naar verwachting leverbaar vanaf 01/2020.

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Buitenspiegels zwart hoogglans gespoten Porsche Exclusive Manufaktur

Slotgreep zwart hoogglans gespoten Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting
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4-zone automatische airconditioning

Panoramadaksysteem
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Licht en zicht.
Sfeerverlichting ● ● ● ● QQ1

Zelfdimmende binnen- en buitenspiegels, binnenspiegel frameloos ● ● ● ● 4L6

Klimaat en beglazing.
4-zone automatische airconditioning1) ● ● ● ● 9AQ

Ionisator ● ● ● ● 2V4

Klimaatregeling – ● – – Stan-
daard

Panoramadaksysteem ● ● ● ● 3FU

Privacybeglazing ● ● ● ● VW1

Geluid- en warmtewerende beglazing ● ● ● ● VW5

Geluid- en warmtewerende beglazing incl. privacybeglazing ● ● ● ● VW6

Verwarmbare voorruit ● ● ● ● 4GR

Stuurwielverwarming ● ● ● ● 2ZH

Rolgordijn voor zijruiten achterin, elektrisch ● ● ● ● 3Y7
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Stoelen.
Memory Pakket bestuurder ● ● ● – 3L4

Comfortstoelen voorin (14-voudig elektrisch verstelbaar) met Memory Pakket ● ● ● ◼ Q2J

Adaptieve sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en 
Memory Pakket (18-voudig elektrisch verstelbaar)2)

● ● ● ● Q1J

Stoelverwarming voorin ● ● ● – 4A3

Stoelverwarming voorin en achterin ● ● ● ● 4A4

Stoelventilatie voorin3) ● ● ● ● 4D3

Stoelventilatie voorin en achterin4) ● ● ● ● 4D1

Massagefunctie voorin5) ● ● ● ● 4D5

Veiligheid.
Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) ● ● ● ● 7I2

Zijairbags achterin ● ● ● ● 4X4

Brandblusser ● ● ● ● 6A7

 
1) Kleinere inhoud van het opbergvak onder de armsteun op de middenconsole voorin.
2)  Door de hogere zijwangen blijft als de stoelen achterin worden neergeklapt een hoek van ca. 15 graden ten opzichte  

van de laadvloer bestaan. Alleen in combinatie met stoelverwarming voorin of stoelverwarming voorin en achterin.
3) Alleen in combinatie met stoelverwarming voorin of stoelverwarming voorin en achterin.
4) Alleen in combinatie met stoelverwarming voorin en achterin en 4-zone automatische airconditioning.
5) Alleen in combinatie met comfortstoelen voorin met Memory Pakket (14-voudig elektrisch verstelbaar), stoelverwarming en -ventilatie.

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Stoelventilatie voorin en achterin

Comfortstoelen voorin (14-voudig elektrisch verstelbaar) met Memory Pakket

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting

Sfeerverlichting
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Rijstrookwisselhulp 

Lane Assist 

Lane Assist incl. verkeerstekenherkenning 

Veiligheidsgordels krijt

Interieurpakket gespoten

Lederuitrusting in standaardkleur, glad leder

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur
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Comfort- en hulpsystemen.
Head-Up Display ● ● ● ● KS1

Achteruitrijcamera ● ● ● ● KA2

Lane Assist incl. verkeerstekenherkenning ● ● ● ● PW1

Adaptieve cruise control incl. noodstopfunctie ● ● ● ● 8T8

Porsche InnoDrive incl. adaptieve cruise control1) ● ● ● ● PY1

Nachtzichtassistent ● ● ● ● 9R1

Rijstrookwisselhulp ● ● ● ● 7Y1

Comforttoegang ● ● ● ● 4F2

Soft-Close portieren ● ● ● ● GZ2

HomeLink® (garagedeuropener) ● ● ● ● VC2

Interieuruitrusting.
Interieuruitrusting in standaardkleur, gedeeltelijke lederuitrusting ● ● ● – Code

Lederuitrusting in standaardkleur, glad leder ● ● ● ● Code

Lederuitrusting bi-color, glad leder ● ● ● ● Code

Lederuitrusting in clubleder ● ● ● ● Code
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Interieur.
Interieurpakket gespoten 
Porsche Exclusive Manufaktur
– in exterieurkleur ● ● ● ● 7TL
– in afwijkende exterieurkleur2) ● ● ● ● YPC

Interieurpakket zwart hoogglans ● ● ● ◼ 5TL

Veiligheidsgordels in kleur 
Porsche Exclusive Manufaktur

 – mojavebeige ● ● ● ● FI9
 – bordeauxrood ● ● ● ● FI6
 – leisteengrijs ● ● ● ● FZ2
 – grafietblauw ● ● ● ● FZ7
 – krijt ● ● ● ● FI8
 – truffelbruin ● ● ● ● FZ6
 – cohibabruin ● ● ● ● FI7

 Exclusive Design keuzehendel
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 6Q7

Rokerspakket ● ● ● ● 9JB

Vloermatten ● ● ● ● 0TD

 
1) Porsche InnoDrive incl. adaptieve cruise control is niet in alle landen beschikbaar.
2) Vrije kleurkeuze (zonder meerprijs) uit alle standaard- en speciale kleuren.

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting
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Autosleutel gespoten met sleuteletui leder Porsche Exclusive Manufaktur
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Interieur.
Autosleutel gespoten, sleuteletui leder1) 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YFL

Wijzerplaat kompas / Sport Chrono stopwatch in kleur 
Porsche Exclusive Manufaktur
– wit ● ● ● ● UP3
– bordeauxrood ● ● ● ● UP6
– mojavebeige ● ● ● ● UP2

Interieur Alcantara®.
Hemelbekleding alcantara® ● ● ● ● 6NN

Multifunctioneel sportstuurwiel met stuurwielkrans in alcantara® incl. stuurwielverwarming ● ● ● ● 2ZF

Interieuruitbreidingspakket handgrepen Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YDJ

Handgrepen hemelbekleding Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YLF

Autosleutel gespoten, sleuteletui Alcantara® 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YFA

Interieur leder.
Interieurpakket leder
Porsche Exclusive Manufaktur

 – in interieurkleur ● ● ● ● 7TM
 –  in afwijkende interieurkleur1) ● ● ● ● YPL

Porsche embleem op hoofdsteunen
Porsche Exclusive Manufaktur

 – Voorstoelen ● ● ● ● 3J7
 – Voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterin ● ● ● ● 5ZF

Armsteun middenconsole voorin 
Porsche Exclusive Manufaktur

 – met ingeperst Porsche embleem ● ● ● ● 6E2
 – met ingeperst modellogo2) ● ● ● ● 6E3
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Interieur leder.
Interieurpakket sierstiksels in afwijkende kleur1)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YZD

Interieurpakket sierstiksels en middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur1)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YZE

Middenbaan stoelen leder in afwijkende kleur1)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YZB

Stoelconsole leder voorin
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YLS

Stoelconsole leder voorin en achterin
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YLV

Interieuruitbreidingspakket handgrepen leder
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YDF

Handgrepen hemelbekleding leder
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YLH

Individuele vloermatten met lederen zoomrand
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YFX

Individuele vloermatten met lederen zoomrand (hoogpolig)3)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YFH

Individuele bagageruimtemat, keerbaar, met lederen zoomrand3)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YFZ

Autosleutel leder, sleuteletui leder 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YFP

Boordmap leder4)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YGA

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

Armsteun middenconsole voorin  
met ingeperst modellogo 

Handgrepen hemelbekleding leder

Porsche embleem op hoofdsteunen Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

 
1) Vrije kleurkeuze (zonder meerprijs) uit alle standaard-, speciale en Clublederkleuren. 
2) Cayenne', 'Cayenne S', 'turbo'.
3) Lederen zoomrand en stiksel in alle standaardkleuren beschikbaar.
4) Naar verwachting leverbaar vanaf 09/2019.

Individuele vloermatten met lederen zoomrand Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Individuele bagageruimtemat, keerbaar,  
met lederen zoomrand

Porsche Exclusive Manufaktur

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting
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Interieurpakket kastanje antraciet
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Interieur aluminium.
Interieurpakket geruit aluminium ● ● ● ◼ 5TE

Dorpellijsten van geborsteld aluminium donker zilver, met verlichting 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● VT2

Individuele dorpellijsten van geborsteld aluminium donker zilver, met verlichting
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YTV

Interieur carbon.
Interieurpakket carbon ● ● ● ● 5MH

Dorpellijsten carbon, met verlichting 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 7M8

Individuele dorpellijsten carbon, met verlichting 
Porsche Exclusive Manufaktur 

● ● ● ● YDY

Individuele vloermatten carbon met lederen zoomrand 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YCJ

Multifunctioneel sportstuurwiel carbon incl. stuurwielverwarming ● ● ● ● 2FX

Boordmap carbon3)

Porsche Exclusive Manufaktur
● ● ● ● YGB

Interieur hout.1)

Interieurpakket donker wortelnotenhout ● ● ● ● 5MP

Multifunctioneel sportstuurwiel donker wortelnotenhout incl. stuurwielverwarming ● ● ● ● 1XG

Interieurpakket kastanje antraciet 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 5TT

Multifunctioneel sportstuurwiel kastanje antraciet incl. stuurwielverwarming1) 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 1XD

Interieurpakket olijfhout grijs naturel ● ● ● ● 5TK

 
– niet leverbaar ○ optie tegen meerprijs leverbaar ● standaard ◻ naar keuze zonder meerprijs leverbaar

 
1) Hout is een natuurproduct. Afwijkingen in kleur en nerfstructuur zijn daardoor mogelijk.
2) Kleinere bagageruimte door subwoofer onder de bagageruimtevloer.
3) Naar verwachting leverbaar vanaf 09/2019.
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Interieur hout.1)

Interieurpakket red gum ● ● ● ● 7TD

Multifunctioneel sportstuurwiel red gum incl. stuurwielverwarming ● ● ● ● 2FF

Audio en communicatie.
Smartphone-opbergruimte met inductieve laadfunctie ● ● ● ● 9ZC

BOSE® Surround Sound System2) ● ● ● ● 9VL

Burmester® 3D High-End Surround Sound System2) ● ● ● ● 9VJ

Cd-/dvd-wisselaar voor 6 cd’s ● ● ● ● 6G2

Digitale radio ● ● ● ● QV3

Kompas op dashboard incl. Porsche Offroad Precision App ● ● ● ● 8LE

Porsche Rear Seat Entertainment 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● YHR

Voorbereiding Porsche Rear Seat Entertainment 
Porsche Exclusive Manufaktur

● ● ● ● 9WU

Lader.
Mobile Charger incl. transporttas en wandhouder Basis – ● – –

Netkabel voor huishoudstopcontact en industrieel stopcontact (400 V, 32 A) – ● – –

Laadkabel voor het laden aan openbare laadzuilen  
(spiraalkabel, onder de vloer van de bagageruimte)

– ● – –

Onboard-lader (AC) met 7,2 kW – ● – – KB2

Laadkabel voor het laden aan openbare laadzuilen  
(spiraalkabel, onder de vloer van de bagageruimte)

Laadaansluiting met ontgrendelingsknop

Porsche Rear Seat Entertainment Porsche Exclusive Manufaktur

Dorpellijsten carbon, met verlichting 

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive ManufakturDorpellijsten van geborsteld aluminium donker zilver, 
met verlichting

Individuele uitrusting | IndividualiseringIndividualisering | Individuele uitrusting
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Met de speciaal voor uw Cayenne ontwikkelde 
producten van Porsche Tequipment kunt u uw auto 
volledig naar eigen wensen aanvullen. Voor de  
producten van Porsche Tequipment gelden dezelfde 
richtlijnen als voor de auto's: ontwikkeld, getest  
en geperfectioneerd in Weissach. Door dezelfde 
Porsche ingenieurs en ontwerpers die ook de  
auto’s ontwikkelen. Alles met het oog op het totaal-
concept, en op uw Porsche.

En de garantie? Die blijft in volle omvang behouden. 
Ongeacht welke producten uit het Tequipment 
programma u achteraf door uw Porsche dealer laat 
inbouwen.

Meer informatie over Porsche Tequipment is  
verkrijgbaar bij uw Porsche dealer. Of ga naar 
www.porsche.com/tequipment voor onze website. 
Door het scannen van de QR-code opent u  
direct onze Tequipment Accessoirezoeker waar  
u alle producten in detail kunt bekijken.

Accessoires om 365 dagen per jaar intens van het leven te genieten.

Porsche Tequipment.

1

2

3 4
 Porsche  Tequipment

 
1  Fietsdrager 

Voor alle gangbare fietsen met een buisdiameter tot max. 100 mm.  
De kantelbeveiliging houdt de fiets veilig op zijn plek zodat deze gemakkelijk 
kan worden vastgezet.

2  Onderhoudslijn 'White Edition' in koffer 
Hoogwaardige onderhoudsproducten in unieke flessen in een  
exclusieve RIMOWA®-trolley van Porsche Tequipment.

3  22 inch Cayenne Sport Classic wiel platina zijdeglans gespoten 
Voor maximale individualiteit, souplesse en veiligheid. En voor nog  
meer rijplezier.

4  Tequipment accessoirezoeker
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Porsche Car Configurator.

Smaak, persoonlijkheid, stijl. U bepaalt in welke vorm 
de Cayenne bij u past. De Porsche Car Configurator 
geeft u meteen al een indruk - op uw eigen pc.  
4 eenvoudige stappen zijn voldoende om uw eigen 
individuele Porsche samen te stellen. 

Hierbij kunt u uw gewenste opties eenvoudig toe-
voegen of verwijderen. De prijs wordt altijd direct 
herberekend. De look? Die spreekt tot de verbeelding 
dankzij een visualisering van alle uitrustingen in 3D.  
Zo kunt u uw configuratie vanuit alle hoeken bekijken, 
opslaan en direct printen.

Op www.porsche.nl kunt u de Porsche Car  
Configurator vinden en uw fascinatie voor Porsche 
met anderen delen.

Porsche Exclusive Manufaktur advies Porsche circuit en klantencentrum in Leipzig

Advies. 
Uw Porsche dealer is u graag van dienst bij al uw 
vragen over uw nieuwe Porsche. Uiteraard ook met 
betrekking tot de individualiseringsmogelijkheden 
van Porsche Exclusive Manufaktur.

In onze klantencentra in Stuttgart-Zuffenhausen en 
op de internationale locaties laten we u graag zien 
welke opties er nog meer zijn. U kunt er terecht om 
een keuze te maken uit alle materialen en carrosse-
riekleuren, of om uw ideale Porsche tot in detail  
samen te stellen met de Porsche Car Configurator.

Stel uw eigen Porsche samen.

In Leipzig gaat u zelf van start. In een auto die verge-
lijkbaar is met uw Porsche, 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 terrein-
parcours. Op beide locaties onderdeel van uw pro-
gramma: een rondleiding door de fabriek, een stijlvol 
3-gangenmenu en natuurlijk heel veel onvergetelijke 
herinneringen. Een afspraak voor de fabrieksaflevering 
maakt u bij uw Porsche dealer. U ontvangt daar alle 
verdere relevante informatie over de actuele beschik-
baarheid, over formaliteiten voor het invoeren van uw 
auto en over landspecifieke bepalingen.

Fabrieksaflevering. 
En dan kunt u zich gaan verheugen, op de afleve-
ring. Want 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 1’ krijgt u bij een bezoek aan het Porsche 
Museum een kijkje in de volledige geschiedenis van 
Porsche. Met legendarische modellen uit 70 jaar 
sportwagengeschiedenis. 

FabrieksafleveringPorsche Car Configurator
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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. Voor informatie: 
bel +49 (0)711 911-77578, kijk op 
www.porsche.com/clubs of mail 
communitymanagement@porsche.de

Porsche Financial Services 
Of het nou gaat om leasetarieven, 
financiering, verzekeringen of de 
 Porsche Card – de diensten van 
 Porsche Financial Services zijn toege-
sneden op het product. Toekomst- 
gericht en innovatief. 

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 zoveel zekerheid staat de 
Porsche Approved Garantie.

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

Porsche Service
Uw partner voor alle huidige Porsche 
modellen, young- en oldtimers. On-
geacht of het nu gaat om onderhoud 
of speciale reparatiemethodes.

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

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 fabrieksaflevering
Maak uw eerste rit in uw Porsche 
rechtstreeks af fabriek: in Zuffen- 
hausen met de aflevering in het  
historische ‘Werk 1’ of in Leipzig met 
een dynamische rijuitleg op het  
circuit.

Porsche dealer
Uw Porsche dealer en het ervaren 
personeel staan garant voor vertrouw-
de service. Ze bieden u verschillende 
diensten aan en u kunt er terecht  
voor originele Porsche onderdelen en  
accessoires van topkwaliteit.

Porsche Track Experience
Verbeter uw rijvaardigheid op inter- 
nationale circuits en leer uw Porsche 
beter kennen. Voor informatie:  
bel +49 (0)711 911-23364 of mail  
naar track@porscheexperience.de

Porsche Travel Experience
Maak kennis met de fascinerende 
wereld van Porsche. Met reizen over 
spannende routes, omlijst door hotels 
en restaurants van topklasse.  
Wereldwijd. Voor informatie: 
bel +49 (0)711 911-23360 of mail 
naar travel@porscheexperience.de

Porsche Driver’s Selection 
Met sportieve vrijetijdsmode, slimme 
accessoires en speciaal op de baga-
geruimte van de Porsche modellen 
afgestemde bagagesets maakt  
het omvangrijke assortiment de  
fascinatie voor Porsche ook buiten  
de auto tastbaar.

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.

Porsche Classic
Uw partner voor originele Porsche 
onderdelen en reparaties, maar ook 
voor restauratie van klassieke Porsche 
modellen.  
Kijk op www.porsche.com/classic 
voor meer informatie.

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

Panorama.

De nieuwe brochures van Porsche Driving Experience, Porsche Driver's Selection en Porsche Tequipment zijn verkrijgbaar bij uw Porsche dealer.



Technische gegevens.
Cayenne S
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Cayenne S Cayenne Turbo

Motor
Bouwwijze V6 bi-turbomotor V8 bi-turbomotor
Aantal cilinders 6 8
Aantal kleppen per cilinder 4 4
Effectieve cilinderinhoud 2.894 cm3 3.996 cm3
Max. vermogen (DIN)  
verbrandingsmotor bij toerental

324 kW (440 pk)  
5.700–6.600 1/min

404 kW (550 pk)  
5.750–6.000 1/min

Maximaal koppel  
verbrandingsmotor bij toerental

550 Nm  
1.800–5.500 1/min

770 Nm  
2.000–4.500 1/min

Brandstofsoort Super Plus (RON 98) Super Plus (RON 98)
Vermogen elektromotor  
bij toerental

– –

Max. koppel elektromotor  
bij toerental

– –

Systeemvermogen plug-in hybride  
bij toerental

– –

Systeemkoppel plug-in hybride  
bij toerental

– –
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Cayenne S: 324 kW (440 pk) tussen 5.700–6.600 1/min, 550 Nm tussen 1.800–5.500 1/min
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Cayenne Turbo: 404 kW (550 pk) tussen 5.750–6.000 1/min, 770 Nm tussen 2.000–4.500 1/min

770 Nm
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Cayenne: 250 kW (340 pk) tussen 5.300–6.400 1/min, 450 Nm tussen 1.340–5.300 1/min

450 Nm

250 kW (340 pk)

Cayenne E-Hybrid: 340 kW (462 pk) tussen 5.250–6.400 1/min, 700 Nm tussen 1.000–3.750 1/min
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324 kW (440 pk) 404 kW (550 pk)

Technische gegevens. Technische gegevens.

Technische gegevensTechnische gegevens

Cayenne Cayenne E-Hybrid

Motor
Bouwwijze V6 turbomotor V6 turbomotor
Aantal cilinders 6 6
Aantal kleppen per cilinder 4 4
Effectieve cilinderinhoud 2.995 cm3 2.995 cm3
Max. vermogen (DIN)  
verbrandingsmotor bij toerental

250 kW (340 pk)  
5.300–6.400 1/min

250 kW (340 pk)  
5.300–6.400 1/min

Maximaal koppel  
verbrandingsmotor bij toerental

450 Nm  
1.340–5.300 1/min

450 Nm  
1.340–5.250 1/min

Brandstofsoort Super (RON 95) Super (RON 95)
Vermogen elektromotor  
bij toerental

– 100 kW (136 pk) 
2.800 1/min

Max. koppel elektromotor  
bij toerental

– 400 Nm  
< 2.300 1/min

Systeemvermogen plug-in hybride  
bij toerental

– 340 kW (462 pk)  
5.250–6.400 1/min

Systeemkoppel plug-in hybride  
bij toerental

– 700 Nm  
1.000–3.750 1/min

700 Nm
340 kW (462 pk)
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Cayenne S Cayenne Turbo

Krachtoverbrenging
Aandrijving Porsche Traction Management (PTM): 

permanente 4-wielaandrijving met elektronisch  
geregelde, kenveldgeregelde lamellenkoppeling,  
een automatisch remdifferentieel (ABD) en  
aandrijfslipregeling (ASR)

Porsche Traction Management (PTM): 
permanente 4-wielaandrijving met elektronisch  
geregelde, kenveldgeregelde lamellenkoppeling,  
een automatisch remdifferentieel (ABD) en  
aandrijfslipregeling (ASR)

Transmissie 8-traps Tiptronic S 8-traps Tiptronic S
Koppelverdeling 4-wielaandrijving voor/achter Variabel Variabel
Sperren Geregelde lamellenkoppeling,  

inschakelbaar langsdifferentieel
Geregelde lamellenkoppeling,  
inschakelbaar langsdifferentieel

Onderstel
Vooras Aluminium multilink vooras,  

onafhankelijke wielophanging
Aluminium multilink vooras,  
onafhankelijke wielophanging

Achteras Aluminium multilink achteras,  
onafhankelijke wielophanging

Aluminium multilink achteras,  
onafhankelijke wielophanging

Stuurinrichting Hydraulisch bekrachtigd Hydraulisch bekrachtigd
Draaicirkel 12,1 m 12,1 m
Draaicirkel in combinatie met achterasbesturing 11,5 m 11,5 m
Remsysteem Remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met 6 zuigers 

voor, remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met  
4 zuigers achter, inwendig geventileerde remschijven voor en achter

Remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met 10 zuigers 
voor, remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met  
4 zuigers achter, inwendig geventileerde remschijven voor en achter

Remschijven voor, diameter/dikte 390 mm/38 mm 415 mm/40 mm
Remschijven achter, diameter/dikte 330 mm/28 mm 365 mm/28 mm
Wielen Voor: 8,5 J × 19 ET 47, achter: 9,5 J × 19 ET 54 Voor: 9,5 J × 21 ET 46, achter: 11,0 J × 21 ET 58
Banden Voor: 255/55 ZR 19 XL, achter: 275/50 ZR 19 XL Voor: 285/40 ZR 21 XL, achter: 315/35 ZR 21 XL

Volume
Kofferbakvolume tot bovenkant achterbank1) 770 l 745 l
Kofferbakvolume bij neergeklapte achterbank 1.710 l 1.680 l
Tankinhoud 75 l 90 l

Technische gegevens. Technische gegevens.

Technische gegevensTechnische gegevens

 
1) Achterbank in cargo-stand.

Cayenne Cayenne E-Hybrid

Krachtoverbrenging
Aandrijving Porsche Traction Management (PTM): 

permanente 4-wielaandrijving met elektronisch  
geregelde, kenveldgeregelde lamellenkoppeling,  
een automatisch remdifferentieel (ABD) en  
aandrijfslipregeling (ASR) 

Porsche Traction Management (PTM): 
permanente 4-wielaandrijving met elektronisch  
geregelde, kenveldgeregelde lamellenkoppeling,  
een automatisch remdifferentieel (ABD) en  
aandrijfslipregeling (ASR)

Transmissie 8-traps Tiptronic S 8-traps Tiptronic S
Koppelverdeling 4-wielaandrijving voor/achter Variabel Variabel
Sperren Geregelde lamellenkoppeling,  

inschakelbaar langsdifferentieel
Geregelde lamellenkoppeling,  
inschakelbaar langsdifferentieel

Onderstel
Vooras Aluminium multilink vooras,  

onafhankelijke wielophanging
Aluminium multilink vooras,  
onafhankelijke wielophanging

Achteras Aluminium multilink achteras,  
onafhankelijke wielophanging

Aluminium multilink-achteras,  
onafhankelijke wielophanging

Stuurinrichting Hydraulisch bekrachtigd Hydraulisch bekrachtigd
Draaicirkel 12,1 m 12,1 m
Draaicirkel in combinatie met achterasbesturing 11,5 m 11,5 m
Remsysteem Remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met 4 zuigers 

voor, remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met  
2 zuigers achter, inwendig geventileerde remschijven voor en achter

Remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met 6 zuigers 
voor, remmen met vaste aluminium monobloc remzadels met  
4 zuigers achter, inwendig geventileerde remschijven voor en achter

Remschijven voor, diameter/dikte 350 mm/34 mm 360 mm/36 mm
Remschijven achter, diameter/dikte 330 mm/26 mm 358 mm/28 mm
Wielen Voor: 8,5 J × 19 ET 47, achter: 9,5 J × 19 ET 54 Voor: 8,5 J × 19 ET 47, achter: 9,5 J × 19 ET 54
Banden Voor: 255/55 ZR 19 XL, achter: 275/50 ZR 19 XL Voor: 255/55 ZR 19 XL, achter: 275/50 ZR 19 XL

Volume
Kofferbakvolume tot bovenkant achterbank1) 770 l 645 l
Kofferbakvolume bij neergeklapte achterbank 1.710 l 1.610 l
Tankinhoud 75 l 75 l
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1)  De EG-norm gaat uit van het leeggewicht van een 

voertuig in de standaarduitvoering. Bij speciale uit-
voeringen kan deze waarde naar boven afwijken. De 
hier opgegeven waarde is inclusief 75 kg voor de 
bestuurder.

2)  In combinatie met het tegen meerprijs leverbare  
Sport Chrono Pakket.

Cayenne S Cayenne Turbo

Gewichten
Leeggewicht volgens DIN 2.020 kg 2.175 kg
Leeggewicht volgens EG-richtlijn1) 2.095 kg 2.250 kg
Maximaal toegestaan gewicht 2.840 kg 2.935 kg
Toegestane asbelasting voor (achter) 1.440 kg (1.455 kg) 1.515 kg (1.480 kg)
Maximaal laadvermogen 820 kg 760 kg
Maximaal toelaatbare daklast  
met Porsche daktransportsysteem

100 kg 100 kg

Maximaal trekgewicht (geremd) 3.500 kg 3.500 kg

Rijprestaties
Topsnelheid 265 km/u 286 km/u
Acceleratie 0–100 km/u 5,2 s 4,1 s
Acceleratie 0–100 km/u met Performance Start2) 4,9 s 3,9 s
Acceleratie 0–160 km/u 11,6 s 9,4 s
Acceleratie 0–160 km/u met Performance Start2) 11,3 s 9,2 s
Tussenacceleratie (80–120 km/u) 3,5 s 2,7 s

Afmetingen
Lengte 4.918 mm 4.926 mm
Breedte met buitenspiegels (zonder buitenspiegels) 2.194 mm (1.983 mm) 2.194 mm (1.983 mm)
Hoogte (met dakrail) 1.696 mm (1.709 mm) 1.673 mm (1.686 mm)
Wielbasis 2.895 mm 2.895 mm
Aanloophoek (afloophoek) 25,2° (22,1°) 23,3° (20,4°)
Tophellingshoek 18,7° 16,7°
Maximale waaddiepte met standaardonderstel (DIN leeg) 500 mm 475 mm 
Maximale waaddiepte bij luchtvering in  
speciaal terreinniveau (DIN leeg)

530 mm 530 mm 

Bodemvrijheid standaardonderstel (DIN leeg) 210 mm 190 mm

Technische gegevens. Technische gegevens.

Technische gegevensTechnische gegevens

Cayenne Cayenne E-Hybrid

Gewichten
Leeggewicht volgens DIN 1.985 kg 2.295 kg
Leeggewicht volgens EG-richtlijn1) 2.060 kg 2.370 kg
Maximaal toegestaan gewicht 2.830 kg 3.030 kg
Toegestane asbelasting voor (achter) 1.435 kg (1.455 kg) 1.475 kg (1.620 kg)
Maximaal laadvermogen 845 kg 735 kg
Maximaal toelaatbare daklast  
met Porsche daktransportsysteem

100 kg 100 kg

Maximaal trekgewicht (geremd) 3.500 kg 3.500 kg

Rijprestaties
Topsnelheid 245 km/u 253 km/u
Acceleratie 0–100 km/u 6,2 s –
Acceleratie 0–100 km/u met Performance Start2) 5,9 s 5,0 s
Acceleratie 0–160 km/u 14,1 s –
Acceleratie 0–160 km/u met Performance Start2) 13,8 s 11,5 s
Tussenacceleratie (80–120 km/u) 4,1 s 3,2 s

Afmetingen
Lengte 4.918 mm 4.918 mm
Breedte met buitenspiegels (zonder buitenspiegels) 2.194 mm (1.983 mm) 2.194 mm (1.983 mm)
Hoogte (met dakrail) 1.696 mm (1.709 mm) 1.696 mm (1.709 mm)
Wielbasis 2.895 mm 2.895 mm
Aanloophoek (afloophoek) 25,2° (22,1°) 25° (22°)
Tophellingshoek 18,7° 19°
Maximale waaddiepte met standaardonderstel (DIN leeg) 500 mm 250 mm 
Maximale waaddiepte bij luchtvering in  
speciaal terreinniveau (DIN leeg)

530 mm 280 mm 

Bodemvrijheid standaardonderstel (DIN leeg) 210 mm 210 mm
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Technische gegevens.
Cayenne Cayenne E-Hybrid

Verbruik/emissie1)/energielabels
Stadsverkeer, in l/100 km (NETC) 11,4–11,3 –
Buitenwegen, in l/100 km (NETC) 7,9–7,8 –
Gemiddeld, in l/100 km (NEFZ) 9,2–9,1 3,2–3,1
Partikelfilter Ja Ja
Emissienorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Energielabel Duitsland D A+
CO₂-emissie gemiddeld in g/km 210–207 74–70
Stroomverbruik in kWh/100 km – 18,5–17,6
Gemiddelde elektrische actieradius in dagelijks verkeer2) – 23–44 km3)

Cayenne S Cayenne Turbo

Verbruik/emissie1)/energielabels
Stadsverkeer, in l/100 km (NETC) 11,5–11,3 15,3–14,8
Buitenwegen, in l/100 km (NETC) 8,1–8,0 9,4–8,9
Gemiddeld, in l/100 km (NEFZ) 9,4–9,2 11,4–11,3
Partikelfilter Ja Ja
Emissienorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Energielabel Duitsland D F–E
CO₂-emissie gemiddeld in g/km 215–211 261–258
Stroomverbruik in kWh/100 km – –
Gemiddelde elektrische actieradius in dagelijks verkeer2) – –

Technische gegevensTechnische gegevens

1)  De vermelde verbruiks- en emissiewaarden zijn volgens de wettelijk voorgeschreven meetmethode bepaald. 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. Sinds 1 september 2018 vervangt 
de WLTP de Nieuwe Europese Testcyclus (NETC). Vanwege de meer realistische testomstandigheden zullen het brandstofverbruik en de CO₂-emissies die worden gemeten volgens de WLTP, in veel gevallen hoger uitvallen dan dat ze volgens de 
NETC zijn bepaald. Daardoor kunnen sinds 1 september 2018 de belastingen op de auto’s veranderen. Op www.porsche.com/wltp vindt u meer informatie over de verschillen tussen WLTP en NETC. Momenteel is het, onafhankelijk van de toe-
gepaste testmethode, nog steeds wettelijk verplicht om de NETC-cijfers te vermelden. Zolang het nog niet verplicht is om de WLTP-waarden te vermelden, mogen deze wel vrijwillig worden genoemd. In het geval van nieuwe auto's waarvoor 
typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, worden de NETC-cijfers in de overgangstijd afgeleid van de WLTP-gegevens. Voor zover de NETC-waarden als bandbreedtes worden vermeld, hebben deze geen betrekking op een specifiek automo-
del en maken geen deel uit van een aanbieding. Ze mogen slechts worden gezien als referentie bij de vergelijking van verschillende autotypes. Extra uitrustingen en accessoires (aanbouwdelen, bandenmaat enz.) kunnen relevante voertuigpara-
meters zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica veranderen en – net zoals weers- en verkeersomstandigheden alsmede het individuele rijgedrag – het brandstofverbruik, het stroomverbruik, de CO₂-emissie on de prestaties van een auto 
beïnvloeden.

2)  De bandbreedte is gebaseerd op de rijstijl, de rij-omstandigheden, het wegprofiel, de buitentemperatuur, het gebruik van extra stroomverbruikers (zoals de verwarming), het aantal passagiers en de belading. Daardoor is het mogelijk dat de 
afstand in de praktijk lager uitvalt dan de laagste waarde. De hoogste waarde is gemeten in de normcyclus NETC, die voor een merkoverstijgende vergelijkbaarheid zorgt.

3)  Maximale elektrische actieradius ligt tussen 42–44 km, afhankelijk van de gebruikte wielenset.

Technische gegevens.
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Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat wegdek Extern afrolgeluid1)

Klasse
Extern afrolgeluid
(dB)

Cayenne
Zomerbanden 255/55 ZR 19 C–B B–A 73–71

275/50 ZR 19 C–B B–A 73–72
275/45 ZR 20 C–B B–A  – 73–69
305/40 ZR 20 C–B B–A  – 75–70
285/40 ZR 21 C–B A  – 74–70
315/35 ZR 21 C–B A  – 74–70
285/35 ZR 22 C B–A  – 75–68
315/30 ZR 22 C B–A  – 75–70

 
De specifieke bestelling van een bepaalde band is om logistieke en productietechnische redenen niet mogelijk. 
1) Rollgeräusch gering, gemiddeld rolgeluid, veel rolgeluid.

Technische gegevens.

www.porsche.com/cayenne

Midden in het leven. En overal bovenop. Op de weg, maar ook op internet.  
Dankzij de eenvoudige verbinding met sociale netwerken bent u flexibel –  
waar dan ook.

Cayenne STechnische gegevens

www.facebook.com/porsche www.twitter.com/porsche www.instagram.com/porschewww.youtube.com/porsche www.pinterest.com/porsche
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