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1 24 De fabrieksaflevering

Een hoogtepunt in Zuffenhausen is – behalve het 
 Porsche Museum – de overdracht van de auto in het 
historische Werk 1, waar de basis voor de locatie  
Zuffenhausen werd gelegd. Hier, waar alles begon, 
krijgt u van een specialist uitleg over uw auto.

Eén van de highlights in Leipzig: het  Porsche circuit 
met het dynamische parcours, waarop u de weglig-
ging kunt beproeven. Hier krijgt u een dynamische 
rijuitleg door een ervaren  Porsche instructeur. Maar 
de mooiste ervaring krijgt u als u voor de eerste keer 
de motor start – van uw eigen  Porsche.

Rationeel gezien dus een heel bijzondere dag. 
Emotioneel gezien een heel persoonlijke – die van u.

U bent al lange tijd bezig met uw  Porsche. U heeft 
alle argumenten goed tegen elkaar afgewogen.  
De emotionele en de rationele. Mogen we raden?  
Hadden de emotionele de overhand?

We kennen het gevoel maar al te goed. En uiteraard 
willen we dat graag versterken: met een dag die u 
nooit zult vergeten. De eerste dag met uw nieuwe 
 Porsche – de dag van de fabrieksaflevering.

In Zuffenhausen of in Leipzig kunt u met eigen ogen 
zien hoe een  Porsche wordt gebouwd. Over de 
schouders van onze medewerkers meekijken. Op 
beide locaties kunt u van heel dichtbij kennismaken 
met de geschiedenis van het merk  Porsche.

De nacht ervoor kunt u niet slapen.  
De nacht erna wilt u niet slapen.

De fabrieksaflevering.

 
1 Werk 1, Stuttgart-Zuffenhausen
2 Porsche Experience Center Leipzig
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van een 3-gangenmenu genieten in een van onze 
exquise restaurants. Maar of u nu voor Zuffenhausen 
of Leipzig kiest: het hoogtepunt van de dag staat 
voor u al vast – de overdracht van uw auto.

Een afspraak voor de fabrieksaflevering maakt u via 
uw  Porsche Centrum. U ontvangt daar alle verdere 
relevante informatie over de actuele beschikbaarheid, 
over formaliteiten voor het invoeren van uw auto en 
over landspecifieke bepalingen.

Details over de fabrieksaflevering in Zuffenhausen 
vindt u vanaf pagina 12, over de fabrieksaflevering in 
Leipzig vanaf pagina 26. Antwoorden op algemene 
vragen vindt u op de pagina's 36–38.

kunnen bijna net zoveel verhalen vertellen als de  
tentoongestelde legendarische objecten in het 
 Porsche Museum. Hier klopt het hart van  Porsche.

In Leipzig daarentegen gaat uw hart sneller kloppen 
als u kiest voor een kennismaking met de sportieve 
kant van  Porsche. Per slot van rekening worden hier 
– in een van de modernste en duurzaamste autofa-
brieken ter wereld – de  Porsche modellen zoals de 
 Panamera en de  Macan niet alleen gebouwd, maar 
ook uitvoerig getest. Op het circuit. En dat is ook de 
plek waar u – op volle snelheid – uw nieuwe  Porsche 
leert kennen. Tijdens onze dynamische rijuitleg in een 
vergelijkbaar model geeft een ervaren  Porsche 
instructeur u uitleg over alle functies.

Historie of sportiviteit? Wat u ook kiest, het wordt 
onvergetelijk. U krijgt sowieso een fabrieksrondlei-
ding, waarbij u kunt zien met hoeveel precisie en 
toewijding een  Porsche wordt gebouwd. En u kunt 

Bent u binnenkort de trotse eigenaar van een 
 Porsche? Van harte gefeliciteerd. Want uw sport-
wagen staat garant voor fascinatie. Net zoals de 
fabrieksaflevering, of u nu voor Zuffenhausen  
of Leipzig kiest. Welke kant van het merk  Porsche 
spreekt u het meest aan? In welke van deze beide 
werelden zou u zich een dag lang willen onderdom-
pelen als u uw  Porsche ophaalt? Want terwijl in  
Zuffenhausen de sportwagenhistorie op de voor-
grond staat, staat Leipzig vooral voor sportieve  
rijbelevenissen.

Meer dan 70 jaar geleden begon in Zuffenhausen een 
uniek succesverhaal. En nog steeds ontstaan hier 
heel bijzondere sportwageniconen. Dat en nog veel 
meer ontdekt u tijdens een rondleiding door de 
fabriek en bij het ophalen van uw auto in het histori-
sche Werk 1. Hier werd de eerste 911 gebouwd. Veel 
dichter bij de roots van het merk  Porsche komt u 
niet. De moderne en historische productiefaciliteiten 

Historie of sportiviteit?  
Een puur gevoelsmatige keuze. 

Zuffenhausen en Leipzig.

 
1 Werk 1, Stuttgart-Zuffenhausen, september 1969. Voorbereiding van onderdelen voor het onderstel van raceauto's. Rechts op de foto: de 917 PA Spyder
2 Werk 1, de binnenplaats in april 2019. Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de 917
3 De Taycan op het circuit van  Porsche Leipzig
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in Zuffenhausen
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1 Productiehal Taycan
2 Luchtfoto fabriek Zuffenhausen, 1965

Nog altijd worden in Zuffenhausen ook de 911 model-
len gebouwd. De uiterst moderne motorenfabriek 
levert niet alleen motoren aan Zuffenhausen, maar 
ook aan de fabriek in Leipzig.

Bijzonder detail: de seriemodellen worden tegelijk 
met de circuitversies op dezelfde band geprodu-
ceerd. Dat is uniek binnen de automobielindustrie en 
een aanblik die u bij uw fabrieksaflevering niet mag 
missen. Net zoals het  Porsche Museum. Dit is een 
plek waar duurzaamheid, traditie maar ook innovatie 
duidelijk zichtbaar en voelbaar worden. U wordt 
omgeven door bijzondere architectuur en beleeft een 
spannende tijdreis door de geschiedenis van  Porsche.

In Zuffenhausen wacht u dus niet alleen uw auto, 
maar ook de geschiedenis van het merk. En de toe-
komst van de automobielindustrie. Want met de  
uitbreiding van de fabriek is die hier al begonnen.

nieuwe spuiterij voltooid. Naar aanleiding van het 
besluit om op basis van het studiemodel Mission E 
de eerste volledig elektrische  Porsche in serie te  
produceren, maakt Zuffenhausen momenteel de 
grootste uitbreiding in zijn geschiedenis door.

Door de beslissing om de Taycan – de eerste volledig 
elektrisch aangedreven  Porsche – in serie te produ-
ceren, heeft in Zuffenhausen de grootste fabrieksuit-
breiding tot nu toe plaatsgevonden. En de meest 
vooruitstrevende. Op weg naar de 'zero impact facto-
ry' zijn bijvoorbeeld delen van de gevel van de nieuwe 
fabriek voorzien van een speciale coating die stik-
stofdioxiden absorbeert. We gebruiken toekomstge-
richte technologie in de fabriek, maar ook daarbuiten. 
Omdat een CO₂-neutrale productie veelomvattend is. 
Het houdt onder andere in dat bij de productie alleen 
ecostroom wordt gebruikt. Bovendien zijn er 2 nieuwe 
warmtekrachtcentrales in gebruik genomen, die  
uitsluitend op biogas werken. Het logistieke verkeer 
binnen Duitsland vindt plaats per spoor, maar ook 
elektrische vrachtwagens maken deel uit van het 
totaalconcept van een vooruitstrevende productie.

Op 6 april 1950 werd hier de eerste auto van het 
type 356 afgebouwd. Aan het eind van dat jaar 
waren er al 369 van geproduceerd. Ook de uit-
breiding van de productielocaties in Zuffenhausen 
vorderde snel: in 1952 werd het door de bekende 
architect Rolf Gutbrod ontworpen gebouwencomplex 
van  Porsche Werk 2 in gebruik genomen. De tiendui-
zendste  Porsche 356 verliet al in 1956 de fabrieks-
hallen, die continu werden uitgebreid en aangepast. 

In 1956 kon Werk 1 weer in gebruik worden geno-
men. Tot de opening van het ontwikkelingscentrum 
Weissach in 1971 waren hier de raceafdeling en de 
ontwikkeling gehuisvest. Bovendien werd in Werk 1 – 
naast vele andere ontwikkelingen – het sportwagen-
icoon 911 ontwikkeld, dat in 1964 de  Porsche 356 
afloste. Aan het eind van 1964 nam  Porsche de car-
rosseriefabriek Reutter met zijn 1.000 werknemers 
over. In 1969 kwam er een montagehal met drie ver-
diepingen, in 1982 een geautomatiseerd hoogbouw-
magazijn, in 1986 de spuiterij. In 1988 volgden hallen 
voor de carrosserie- en motorenbouw. Ten slotte 
werden in 2009 het  Porsche Museum en in 2011 de 

Voor Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG is de locatie Stuttgart- 
Zuffenhausen veel meer dan een traditierijke productie-
locatie of de hoofdvestiging van  Porsche. Hier klopt het 
hart van  Porsche. Sinds 1950 werden in Stuttgart meer 
dan een miljoen  Porsche sportwagens gebouwd – 
met name de 911 modellen.

In 1938 verhuisde het constructiebureau  Porsche  
van de Kronenstraße 24 in het centrum van  
Stuttgart naar een nieuw gebouw in het stadsdeel 
Zuffenhausen, het huidige Werk 1. Hier werd vervol-
gens automobielgeschiedenis geschreven: met de 
nulserie van de latere Volkswagen Kever. In 1939 
volgde de  Porsche 64 die aan de wieg stond van  
alle  Porsche sportwagens.

Vanwege de oorlog verhuist het constructiebureau 
 Porsche in 1944 naar het Oostenrijkse Gmünd. Nadat 
hier vanaf 1948 de eerste  Porsche 356 modellen 
werden gebouwd, keerde  Porsche eind 1949 weer 
terug naar Stuttgart-Zuffenhausen. 

Hoe de voorpret kan worden vergroot?  
Met een dag in Zuffenhausen.

Welkom in Zuffenhausen.
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Een fascinerende geschiedenis van meer dan 60 jaar – 
meer dan genoeg reden voor een fabrieksaflevering  
in onze fabriek in Zuffenhausen. Hier beleeft u bij het 
ophalen van uw nieuwe  Porsche niet alleen een dag 
vol voorpret in ons moederbedrijf, u wordt ook een 
dag lang meegevoerd door de fascinerende wereld 
van  Porsche. Hoe uw dag in Zuffenhausen er in detail 
uitziet, leest u op de volgende pagina's.

U haalt uw  Porsche op.  
En neemt gelijk de complete historie mee.

De fabrieksaflevering Zuffenhausen.
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  Porsche Museum.
Hoe sterk de geschiedenis van het merk  Porsche  
de toekomst bepaalt, maakt een bezoek aan het 
 Porsche Museum duidelijk. In het unieke gebouw zijn 
meer dan 80 auto's en tal van historische objecten  
te zien. Naast wereldberoemde iconen – zoals de 
 Porsche 356, de 550, de 911 en de 917 – zijn er ook 
vroege technische studiemodellen van de hand van 
professor Ferdinand  Porsche te bewonderen. De tijd-
reis begint met de Egger-Lohner-Elektromobil Modell 
C.2  Phaeton uit 1898. Daarna wordt u stap voor stap 
meegevoerd door de fascinerende  Porsche geschie-
denis – van de autosport tot de modellen voor de 
openbare weg.

mogen deelnemen aan de rondleiding, onder begelei-
ding van een volwassene. Voor jongere kinderen is op 
aanvraag kinderopvang beschikbaar.

Gastenrestaurant.
De fabrieksaflevering van  Porsche is een belevenis – 
voor al uw zintuigen. Daarom nodigen we u graag  
uit om tussen 11.15 en 13.30 uur te genieten van een 
culinair 3-gangenmenu in ons gastenrestaurant.  
Gun uzelf een moment van ontspanning – ook al is 
dat kort voor de overhandiging van uw autosleutels 
niet echt eenvoudig.

Fabrieksrondleiding.
Zelden zult u van zó dichtbij kunnen zien hoe de 
 Porsche modellen door onze vakmensen worden 
gemonteerd. Tijdens de rondleiding door de fabriek 
leert u onze auto's op een hele andere manier kennen 
en neemt u een kijkje achter de schermen. In de 
motorassemblage, het bekledingsatelier en de eind-
montage ziet u hoe de productie van onze sportwa-
geniconen plaatsvindt. De gidsen die u rondleiden 
zijn enthousiaste  Porsche liefhebbers die dankzij hun 
jarenlange ervaring een brede kennis over het merk 
 Porsche hebben ontwikkeld.

De rondleiding wordt in het Duits of op afspraak in 
het Engels gegeven. We willen u erop wijzen dat een 
volledige fabrieksrondleiding vanwege de bedrijfsac-
tiviteiten niet altijd mogelijk is. Kinderen vanaf 8 jaar 

 
1 Spuiterij
2 Motorenfabriek
3 Gastenrestaurant
4  Porscheplatz met  Porsche Museum
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Uw fabrieksaflevering in Zuffenhausen:

• fabrieksrondleiding

• bezoek aan het  Porsche Museum met huidige en 
historische modellen (lees ook de vraag met 
betrekking tot het museumbezoek op pagina 37)

• overdracht van de auto door een specialist

• attentie en herinneringsfoto

• volgetankte of opgeladen auto

• 3-gangenmenu in het gastenrestaurant direct 
aan de  Porscheplatz

Uw  Porsche Centrum informeert u graag over alle 
details en de kosten van een fabrieksaflevering in 
Zuffenhausen.

Voor  Porsche eigenaren is de overdracht van de auto 
meestal een heel speciale gebeurtenis. We leggen 
dit moment graag voor u vast met een persoonlijke 
foto – als aandenken aan de fabrieksaflevering. 
Bovendien ontvangt u ook nog een attentie van ons.

De overdracht van uw auto vindt in onze speciale 
afleveringshal in Werk 1 plaats. We hebben uw auto 
alvast volgetankt of helemaal opgeladen, omdat we 
maar al te goed weten hoe moeilijk het is om straks 
het rijden met een  Porsche te moeten onderbreken.

Stap in en start de motor – het gevoel dat u dán 
krijgt, is met geen pen te beschrijven.

Wij wensen u een goede reis.

Overdracht van uw auto.
U heeft deze dag al veel gezien en beleefd en nu is 
het tijd voor het absolute hoogtepunt: u ontvangt uw 
autosleutels uit de handen van een van onze specia-
listen die alle ins en outs van de auto kent. Hij legt 
uw nieuwe auto graag persoonlijk aan u uit – als 
 Porsche liefhebbers onder elkaar. Kunt u niet wach-
ten om uw nieuwe  Porsche te leren kennen? Bekijk 
dan de app 'Good to know' al voordat u ons bezoekt 
en uw auto in ontvangst neemt. Met gedetailleerde 
informatie en video's over uw  Porsche verkort u de 
tijd tot aan het moment van de overdracht. En bent 
u perfect voorbereid.

Deze en tal van andere apps kunt u heel 
eenvoudig downloaden via Apple App Store 
of GOOGLE® Play Store.

Wat u nu nog scheidt van uw jeugddroom? 
Slechts een ogenblik.
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18 Rechtstreeks naar Zuffenhausen

Huurauto:
In het kader van de fabrieksaflevering kunt u bij  
onze partner Avis profiteren van gunstige speciale  
voorwaarden. U kunt uw huurauto bij ons op het  
terrein inleveren. Deze service is bij Avis kosteloos  
als u bij het reserveren 'Stuttgart Mitte' als plaats  
van inlevering kiest. Bij andere verhuurbedrijven  
kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Openingstijden:
Porsche Museum
Di.–zo.: 9.00–18.00 uur 
Op feestdagen geopend, maandag gesloten. 
www.porsche.com/museum

Fabrieksaflevering
Ma.–vr.: 8.00–16.00 uur 
Op zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens de 
fabrieksvakantie gesloten.

Heeft u een tolk nodig? 
Op verzoek stellen wij een tolk beschikbaar. Laat het 
ons van tevoren weten via het telefoonnummer 
+49 711 911-25388.

Hier vindt u ons:
Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG 
 Porscheplatz 1, Werk 1 
70435 Stuttgart, Germany

Navigatie: 48°50'09"N, 9°08'59"E 
of 48.835828, 9.149992

Tel.: +49 711 911-25388 
Fax: +49 711 911-24048 
E-mail: werksabholung-zuffenhausen@porsche.de

Vanaf centraal station Stuttgart
• S 6 Weil der Stadt/S 60 Böblingen 
• Tot halte Neuwirtshaus ( Porscheplatz)

Vanaf luchthaven Stuttgart
• S 2 Schorndorf of S 3 Backnang
• Halte Hauptbahnhof
• Overstappen op S 6 Weil der Stadt/S 60 Böblingen
• Tot halte Neuwirtshaus ( Porscheplatz)  

Vanaf de snelweg
• A 81 Stuttgart-Heilbronn of Heilbronn-Stuttgart
• Tot afrit 17 Stuttgart-Zuffenhausen
• B 10 richting Stuttgart-Zuffenhausen
•  De borden 'PORSCHE' en 'TOR 1'  

volgen en bij Werk 1 rechts afslaan.

Nadat u van tevoren met uw  Porsche Centrum een 
datum heeft vastgelegd waarop u uw nieuwe  Porsche 
wilt ophalen, staat deze op die dag voor u klaar. Om u 
uw auto te kunnen overhandigen, vragen wij u de vol-
gende documenten mee te nemen:

• uw afhaalbewijs,
• de milieusticker,
• uw geldige identiteitsbewijs/paspoort, 
• uw geldige rijbewijs,
• de kentekenbewijzen,
• de kentekenplaten,
• My Porsche account,1)

• Car Connect code1)

Voor een optimale bevestiging adviseren wij 
kentekenplaten met een lengte van 52 cm.

Heeft u een  Porsche Connect of Connect Plus module 
besteld? Dan moet u zich vóór de fabrieksaflevering 
met uw persoonlijke gegevens registreren. Uw dealer 
zal u hierbij graag helpen.

Zorg dat u ruim op tijd voor uw fabrieksaflevering  
bij de receptie in  Porsche Werk 1 in Zuffenhausen  
aanwezig bent. We hebben voor u een individueel  
programma voorbereid.

U bent bijna bij uw doel:  
uw  Porsche.

20Informatie en adressen

Hotel Nestor
Stuttgarter Straße 35/2, 71638 Ludwigsburg 

 hotel met een rijke traditie en modern comfort 
 Ludwigsburg 

  8,5 km  30 km 
Tel.: +49 7141 967-0 
www.ghotel-group.de/hotels/ludwigsburg

Hotel Adler
Stuttgarter Straße 2, 71679 Asperg 

 modern comforthotel met Zwabische 
gastvrijheid en speciale arrangementen voor 
 Porsche klanten 

 Asperg 
  12 km 33 km 
Tel.: +49 7141 2660-0 
www.adler-asperg.de

Onze partnerhotels bieden soms aantrekkelijke arrange-
menten aan in combinatie met uw fabrieksaflevering en 
informeren u graag over de mogelijkheden. 

 
1 Stuttgarter Ballett
2  Porsche parade voor het Neues Schloss in Stuttgart, 1984

Jaz Hotel
Wolframstraße 41, 70191 Stuttgart 

 modern designhotel, met een mix  
van muziek, kunst en culinaire verwennerijen 

 direct in het centrum van Stuttgart 
  6 km  15 km 
Tel.: +49 711 96984-0 
www.jaz-hotel.com

B&B Hotel Stuttgart-Zuffenhausen
Lorenzstraße 6, 70435 Stuttgart  

 knus economyhotel 
 vlakbij de  Porsche fabriek Zuffenhausen 

  0,6 km  30 km 
Tel.: +49 711 6997229-0 
www.hotelbb.de/de/stuttgart-zuffenhausen

ABACCO Hotel
Stuttgarter Str. 121, 70825 Korntal-Münchingen  

 businesshotel in het teken van de automobielen  
racesportgeschiedenis 

 tussen Stuttgart en Ludwigsburg 
  6 km  33 km 
Tel.: +49 7150 13-0 
www.abaccohotels.com

Althoff Hotel am Schlossgarten
Schillerstraße 23, 70173 Stuttgart 

 exclusief luxueus hotel middenin 
de kasteeltuin 

 direct in het centrum van Stuttgart 
  8 km  15 km 
Tel.: +49 711 2026-0 
www.hotelschlossgarten.com

Hotel Le Méridien
Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart 

 modern luxueus eersteklas hotel 
 direct in het centrum van Stuttgart 

  8 km  15 km 
Tel.: +49 711 2221-0 
www.lemeridienstuttgart.com

Steigenberger Hotel Graf Zeppelin
Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart 

 modern luxueus hotel met een lange traditie 
 direct in het centrum van Stuttgart 

  8 km  15 km 
Tel.: +49 711 2048-0 
www.stuttgart.steigenberger.de

Verheug u op de eerste kilometers in uw nieuwe 
 Porsche en ontdek de andere bezienswaardigheden 
in en rondom Stuttgart. Neem rustig de tijd en verken 
het brede culturele aanbod van de Zwabische metro-
pool. Theater, musea of muziek – een bezoek aan de 
Liederhalle, een voorstelling van het wereldberoemde 
Stuttgarter Ballett of een musical: het culturele  
aanbod is net zo veelzijdig als de interesse van de 
bezoekers.

Op www.stuttgart-tourist.de kunt u al van tevoren 
kaarten bestellen.

Maar misschien wilt u liever enkele uren genieten van 
een bijzondere auto met buitengewone prestaties – 
bijvoorbeeld in het nabijgelegen Zwarte Woud.

En mocht het iets later worden, dan vindt u hiernaast 
een aantal prettige accommodaties.

De regio Zwaben.  
Meer dan alleen de bakermat van exclusieve sportwagens.

 
1) Opmerking: indien de speciale uitvoering ' Porsche Connect' of  

' Porsche Connect Plus' is besteld.
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Leinfelden-Echterdingen
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Afrit 17
Stuttgart-Zuffenhausen

Heilbronn, 
Nürnberg, 

Würzburg, 
Frankfurt/Main

Korntal

S-Neuwirtshaus
Zuffenhausen
Kallenberg

Naar de fabrieksaflevering 
de volgende borden 
volgen:

Tor 1

 1 Werk 1, fabrieksaflevering

2 Restaurant

3  Porsche Museum

4   Porsche Centrum Stuttgart

Toegangsweg ingang Werk 1

Parkeerplaats fabrieksaflevering

Halte
Neuwirtshaus ( Porscheplatz)
S-Bahn lijn S 6/S 60
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Een ander highlight in Leipzig: het terreinparcours.  
6 km vol uitdagingen in ongerepte natuur. 15 offroad-
modules – zoals 100 m lang rijden door water, een 
extreem steile helling van 80%, een schuin parcours 
met een hellingshoek tot 35° en verschillende 
bodemsoorten als zand, modder en grind – stellen 
de vaardigheden van de bestuurder danig op de 
proef. Een uitdaging die u het beste aangaat met  
een uitzonderlijke atleet: de  Cayenne of de  Macan.

Kortom, aan de fabrieksaflevering in Leipzig zult u 
nog lang terugdenken.

Hoe bijzonder onze auto's zijn is niet te beschrijven, 
alleen te voelen: op het eigen circuit met dynamisch 
parcours. Het unieke circuit is ontworpen door  
Hermann Tilke, autocoureur en ontwerper van talrijke 
Formule-1-circuits, zoals dat van Maleisië en Bahrein. 
Voor het circuit in Leipzig heeft hij iets heel bijzonders 
bedacht: de spectaculairste bochten van wereldbe-
roemde circuits – van de Suzuka S (Suzuka, Japan) 
en de Carrousel (Nürburgring, Duitsland) tot de Para-
bolica (Monza, Italië) – zijn hier nagemaakt. Door  
de uitbreiding met het 2,2 km lange dynamische par-
cours kwamen er bovendien een irrigeerbare cirkel-
baan met een diameter van 120 m en een dynamisch 
gedeelte van meer dan 150 m lang bij. Hier kunnen 
specifieke rijsituaties nog natuurgetrouwer worden 
nagebootst, om het rijdynamische grensbereik beter 
te begrijpen en de rijvaardigheid te verbeteren.

Als u alle facetten van  Porsche wilt leren kennen dan 
bent u in Leipzig aan het juiste adres. De stad is een 
eye-opener – en niet alleen wat betreft de rijeigen-
schappen van een  Porsche. Al bij de eerste blik op 
ons Experience Center in de vorm van een diamant 
zal uw hart sneller gaan kloppen.

Momenteel worden in de fabriek in Leipzig de 
 Panamera en de  Macan gebouwd. Tussen 2003 en 
2006 werd hier ook de inmiddels legendarische 
supersportwagen Carrera GT als speciale uitgave 
geproduceerd. Wat al deze auto's gemeenschappelijk 
hebben? Ze dragen het  Porsche DNA. Naast de  
productie is er echter nog veel meer te beleven bij 
 Porsche Leipzig, bijvoorbeeld in het  Experience  
Center. En natuurlijk op ons eigen circuit met 
onroad- en offroad-faciliteiten.

Een dag in Leipzig kan op allerlei manieren worden beleefd. 
Maar saai is het nooit.

Welkom in Leipzig.
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Bij  Porsche is de afstand tussen het circuit en de 
weg kort. Veel technieken zijn voortgevloeid uit de 
kennis die we op het circuit hebben opgedaan. De 
passie voor de autosport voelt u bij  Porsche overal – 
ook bij de overdracht van uw auto in Leipzig. Het is 
slechts één van de redenen om te kiezen voor de 
fabrieksaflevering in Leipzig. We geven u er nog  
een paar.

Zorg dat u wat tijd heeft, want we hebben veel voor  
u in petto. Bereid u voor op een opwindende dag  
in de wereld van  Porsche – en op de dynamische 
auto-overdracht. Op de volgende pagina's kunt u zien 
wat de fabrieksaflevering in Leipzig allemaal inhoudt.

Als u alleen nog maar aan  Porsche denkt,  
dan hoort u op het circuit.

De fabrieksaflevering Leipzig.
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1 Rijden door water op het terreinparcours
2 Statische rijuitleg
3  Porsche shop
4 Dynamische rijuitleg op het circuit
5 Circuit
6 Wilde paarden op het terreinparcours
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Of hoe de hemelbekleding en de ruiten met uiterste 
precisie worden gemonteerd. Met behulp van de 
modernste technieken. En met de passie van elke 
medewerker. Het hoogtepunt wordt gevormd door 
het 'huwelijk'; het moment waarop de aandrijflijn 
inclusief onderstel wordt samengevoegd met de 
 carrosserie. Bij de eerste rit op het  Porsche circuit 
controleren onze testrijders nogmaals persoonlijk  
de kwaliteit van elke gebouwde auto.

We willen u erop wijzen dat een volledige fabrieks-
rondleiding om bedrijfsinterne redenen niet op elk 
tijdstip mogelijk is.

U wilt daarna nog verder rijden? Dan is het terrein-
parcours het volgende doel. Hier trotseert u met de 
 Cayenne of de  Macan sensationele offroadmodules. 
De instructeur geeft uitleg over het  Porsche Traction 
Management (PTM) – en geeft u tips en trucs om 
het enorme vermogen van uw auto effectief in te 
zetten buiten de gebaande paden.

Fabrieksrondleiding.
Voor een fantastische blik achter de schermen: de 
fabrieksrondleiding voert u naar het hart van  Porsche 
Leipzig – de productie. Hier ontstaan de  Panamera 
en de  Macan volgens de nieuwste technische princi-
pes. Ervaar live hoe bijvoorbeeld het interieur – het 
centrum voor de bestuurder – wordt opgebouwd.

Dynamische rijuitleg.
Met een  Porsche moet je rijden. En u heeft zin om te 
rijden. Tijd om te gaan dus: u zit achter het stuur van 
eenzelfde model  Porsche als u heeft aangeschaft. 
Naast u zit uw bijrijder – een  Porsche instructeur 
met autosportervaring. Voor u ligt het circuit. Hier 
kunt u de performance van  Porsche aan den lijve 
ondervinden en tegelijkertijd de functies en bedie-
ningselementen van uw auto leren kennen. Bijvoor-
beeld op het 150 meter lange dynamische parcours. 
Dat is ideaal geschikt om bijvoorbeeld zelf te ervaren 
hoe en op welk moment het  Porsche Stability 
Management (PSM) ingrijpt. Wij noemen dat simpel-
weg: de dynamische rijuitleg. Theorie op  Porsche 
wijze dus. 

Het mooiste aan theorie 
is nog altijd de praktijk.

 
1 Montage
2 Productiehal
3 Dynamische rijuitleg op het circuit

1

2 3



30 De fabrieksaflevering Leipzig

Uw fabrieksaflevering in Leipzig:

• dynamische rijuitleg in een vergelijkbaar model, 
onder begeleiding van een professionele  Porsche 
instructeur, max. 2 deelnemers per auto

• statische rijuitleg in uw nieuwe auto door  
een professionele  Porsche instructeur

• fabrieksrondleiding

• 3-gangenmenu in het restaurant van het 
 Experience Center

• bezoek aan de tentoonstelling van 
hedendaagse en historische modellen

• volgetankte of opgeladen auto

• geschenk als herinnering

Uw  Porsche Centrum informeert u graag over alle 
details en de kosten van een fabrieksaflevering in 
Leipzig.

Overdracht van uw auto.
Nu bent u bijna bij uw doel: uw  Porsche. Uw 
instructeur begeleidt u voor de overdracht naar  
uw nieuwe auto en neemt vervolgens de tijd  
om u alle details toe te lichten. Geen vraag blijft  
onbeantwoord. De roldeur gaat open.

Wij wensen u een goede reis.

Porsche Leipzig App.
Met de nieuwe  Porsche Leipzig App heeft u van 
tevoren reeds toegang tot veel informatie en enter-
tainmentmogelijkheden met betrekking tot uw 
fabrieksaflevering. Op www.porsche-leipzig.com/app 
vindt u meer informatie.

De  Porsche Leipzig App is gratis te downloaden via 
Apple App Store en GOOGLE® Play Store.

Tentoonstelling van historische en moderne auto's.
Helemaal bovenin het Experience Center kunt u een 
tijdreis maken door de geschiedenis van  Porsche. De 
wisseltentoonstelling – met een spannende mix van 
historische en hedendaagse modellen – laat u nader 
kennismaken met het fascinerende verleden en 
heden van  Porsche: een tijdreis door vele decennia 
sportwagengeschiedenis.

We vragen uw begrip voor het feit dat onze tentoon-
stellingen ten tijde van grote evenementen in het 
Experience Center mogelijk niet altijd volledig toe-
gankelijk zijn.

Restaurant.
Uiteraard hoort bij de fabrieksaflevering ook een 
exclusief 3-gangenmenu in ons restaurant. Geniet 
van de uitstekende keuken en het uitzicht over het 
circuit.
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Vanuit de richting centrum/centraal station
• B 6 in de richting van Halle, na ca. 5 km rechtsaf de  

Louise-Otto-Peters-Allee/S1 op richting Radefeld
• voor de snelwegoprit Leipzig-Nord rechtsaf slaan 

en de borden naar  Porsche/GVZ volgen
• op de rotonde de tweede afslag nemen 

( Porschestraße)

Overigens:  Porsche in Leipzig vindt u bij de meeste 
navigatiesystemen onder 'Points of Interest'.

Huurauto
In het kader van de fabrieksaflevering kunt u bij onze 
partner Avis profiteren van gunstige speciale voor-
waarden. U kunt uw huurauto bij ons op het terrein 
inleveren. Deze service is bij Avis kosteloos als u bij 
het reserveren 'Leipzig; Flughafen Leipzig-Halle' als 
plaats van inlevering kiest. Bij andere verhuurbedrijven 
kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 

Tot slot willen we u nog adviseren om onze nieuwe 
 Porsche Leipzig App te downloaden. Deze begeleidt 
u bij uw fabrieksaflevering. En op de weg naar uw 
nieuwe  Porsche. Verkrijgbaar via: Apple App Store en 
GOOGLE Play Store®.

 
1) Opmerking: als de speciale uitrusting ' Porsche Connect'  

of ' Porsche Connect Plus' is besteld.

Hier vindt u ons: 
 Porsche Leipzig GmbH 
Experience Center 
 Porschestraße 1 
04158 Leipzig, Germany

Navigatie: 51°24'36.0"N, 12°17'44.0"E 
of 51.410000, 12.295556

Tel.: +49 341 999-13918 
Fax: +49 341 999-13929 
E-mail: werksabholung@porsche-leipzig.com

Uit alle richtingen
Wanneer u dit van te voren aangeeft, halen wij u  
kosteloos op van de luchthaven of van het treinstation 
Leipzig/Halle.

A 14 vanuit de richting Dresden
• afrit Leipzig-Nord
• de borden naar  Porsche/GVZ volgen
• op de rotonde de tweede afslag nemen 

( Porschestraße)

A 14 vanuit de richting Halle
• afrit Schkeuditz
• daarna rechtsaf de Radefelder Allee/S 8 op
• bij het volgende verkeerslicht rechtsaf  

(borden naar  Porsche volgen)
• op de rotonde de derde afslag nemen
• na ca. 1 km op de rotonde de eerste afslag nemen  

( Porschestraße)

Nadat u van tevoren met uw  Porsche Centrum een 
datum heeft vastgelegd waarop u uw nieuwe 
 Porsche wilt ophalen, staat deze op die dag voor u 
klaar. Om u uw auto te kunnen overhandigen, vragen 
wij u de volgende documenten mee te nemen:

• uw afhaalbewijs,
• de milieusticker,
• uw geldige identiteitsbewijs/paspoort, 
• uw geldige rijbewijs,
• de kentekenbewijzen,
• de kentekenplaten,
• My Porsche account,1)

• Car Connect code1)

Voor een optimale bevestiging adviseren wij 
kentekenplaten met een lengte van 52 cm.

Heeft u een  Porsche Connect of Connect Plus  
module besteld? Dan moet u zich vóór de fabrieksaf-
levering met uw persoonlijke gegevens registreren. 
Uw dealer zal u hierbij graag helpen.

Zorg dat u uiterlijk 10 minuten vóór de fabrieks-
aflevering bij ingang 1 (Tor 1) van het  Porsche Werk 
Leipzig aanwezig bent (inrit: Experience Center). 

De bestemming weet u.  
Wij wijzen u de weg. 

Informatie en adressen

ibis Styles Leipzig
Haynaer Weg 15, 04435 Radefeld/Leipzig 

 comfortabel, modern designhotel 
 dicht bij  Porsche fabriek 

  4 km  7 km  
Tel.: +49 342 0742-0 
www.ibisstyles-leipzig.com

7 Days Premium Hotel Leipzig-Airport
Terminalring 8, 04435 Flughafen Leipzig/Halle  

 modern hotel met goede vervoersverbindingen  
 dicht bij de luchthaven Leipzig/Halle 

  6 km  0,5 km  
Tel.: +49 341 224 327-0 
https://leipzig.7dayspremiumhotel.com

 
1 Leipzig aan de Weiße Elster
2 Het Gewandhaus in Leipzig

Radisson Blu Hotel, Leipzig
Augustusplatz 5–6, 04109 Leipzig 

 modern lifestylehotel 
 direct in het centrum van Leipzig  

  16 km  22 km  
Tel.: +49 341 2146-0 
www.radisson-leipzig.com

Hotel The Westin Leipzig
Gerberstraße 15, 04105 Leipzig 

 prestigieus hotel met 
2-sterren restaurant voor fijnproevers 

 direct in het centrum van Leipzig 
  14 km  19 km  
Tel.: +49 341 988-0 
www.westinleipzig.com 

pentahotel Leipzig
Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig  

 exclusief grand hotel  
 direct in het centrum van Leipzig 

  15 km  18 km  
Tel.: +49 341 1292-0  
www.pentahotels.com/leipzig

Mocht u in Leipzig willen overnachten, kijk dan op  
www.porsche-leipzig.com/hotels voor een overzicht 
van enkele hotels – direct in het centrum of dicht  
bij de  Porsche fabriek.

Steigenberger Grandhotel  
Handelshof Leipzig
Salzgäßchen 6, 04109 Leipzig  

 exclusief grand hotel  
 direct in het centrum van Leipzig 

  17 km  22 km  
Tel.: +49 341 350581-0  
www.leipzig.steigenberger.com 

Leipzig Marriott Hotel
Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig 

 klassiek-modern businesshotel 
 direct in het centrum van Leipzig 

  14 km  20 km  
Tel.: +49 341 9653-0  
www.leipzigmarriott.de 

Leipzig. Een internationaal ingestelde stad met een 
opmerkelijke geschiedenis. Wie deze stad bezoekt, 
moet er beslist de tijd voor nemen. De gastvrijheid is 
er onuitputtelijk – net zoals het aantal bezienswaar-
digheden.

Zoals het historische stadscentrum, waar u het res-
taurant 'Auerbachs Keller', dat wordt beschreven in 
Faust, kunt bezoeken. Of de beroemde Nikolaikirche, 
de kerk waarvan het unieke Ladegast-orgel met 
steun van  Porsche werd gerestaureerd. Dat een 
bezoek aan het internationaal gewaardeerde 
Gewandhausorkest de moeite waard is, hoeven we 
niet nog eens extra te vermelden. De muzikale kwali-
teit van het orkest was voor ons reden genoeg om 
sponsor te worden. 

Ontdek nog meer hoogtepunten van een stad waarin 
van 1989 tot 1990 de vreedzame revolutie plaats-
vond, die uiteindelijk tot de val van de muur en de 
opening van de grenzen leidde.

 Porsche is in Leipzig allang een vaste partner. 
Wanneer kunnen we op u rekenen? 
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3) Wat gebeurt er als ik te laat kom?
De fabrieksaflevering wordt speciaal voor u ingepland. 
Door de beperkte capaciteit kunnen programmapunten
dan mogelijk niet worden ingehaald.

4) Kan ik het museum op een 
later tijdstip bezoeken?
Het museum in Zuffenhausen is op maandag geslo-
ten. Als u uw auto op een maandag ophaalt, kunt u 
het  Porsche Museum op een andere dag bezoeken. 
Datzelfde geldt als u het  Porsche Museum niet op 
de dag van de fabrieksaflevering wilt bezoeken. 
U kunt de toegangskaarten vooraf reserveren via 
het telefoonnummer +49 711 911-25388 of via
werksabholung-zuffenhausen@porsche.de
Wij leggen de kaarten dan alvast voor u klaar bij 
de kassa.

1) Hoe lang duurt de fabrieksaflevering?
Reken erop dat het programma van de fabrieks-
aflevering ca. 5 tot 6 uur duurt. 

2) Is het mogelijk om programmapunten van de 
fabrieksaflevering weg te laten of in te korten?
Wij vragen uw begrip voor het feit dat programma-
punten alleen na voorafgaand overleg en indien 
mogelijk kunnen worden aangepast. Dit kan resulte-
ren in een wachttijd en heeft geen invloed op de prijs 
van de fabrieksaflevering. 

Vragen met betrekking tot het programma.

9) Is de  Porsche fabriek
toegankelijk voor rolstoelen?
In Leipzig zijn alle paden in ons Experience Center 
en in de productie drempelvrij. In Zuffenhausen 
is een fabrieksrondleiding in een rolstoel helaas 
niet mogelijk.

10) Ik ben vegetariër of moet een speciaal 
dieet volgen. Is dat mogelijk?
Of u nu vegetariër bent of een voedselallergie heeft, 
als u dit bij uw aanmelding kenbaar maakt, passen 
wij het menu hierop aan. 

6) Waar moet ik bij de bevestiging
van de kentekenplaten op letten?
Voor een optimale bevestiging adviseren wij kente-
kenplaten met een standaardlengte van 52 cm. 

7) Waar moet ik op letten als de fabrieks-
aflevering in de winter plaatsvindt?
Uw  Porsche Centrum/dealer adviseert u graag 
over de mogelijkheden om uw auto tijdig voor de 
fabrieksaflevering van winterbanden te voorzien. 
Houd er rekening mee dat winterbanden in Duitsland 
bij winterse omstandigheden wettelijk verplicht zijn. 

8) Zijn er in de zomer bepaalde
voorschriften of beperkingen?
Door de beperkte hoeveelheid ruimte en de gelimi-
teerde beschikbaarheid van het circuit kunnen er 
vooral in het voorjaar en in de zomer knelpunten in de 
reserveringen voor de fabrieksaflevering ontstaan. 

4) Kan ik mijn huurauto op het 
 Porsche fabrieksterrein inleveren?
U kunt uw huurauto inderdaad gewoon bij de 
 Porsche fabriek inleveren. Voor vragen met betrek-
king tot het inleveren van de auto en de bijbehorende 
kosten kunt u het beste van tevoren contact opne-
men met het autoverhuurbedrijf. Bij onze partner 
Avis is deze service kosteloos. Kies als inleverpunt 
voor Leipzig bij het reserveren 'Leipzig; Flughafen
Leipzig-Halle' en voor Zuffenhausen 'Stuttgart Mitte’.

5) Is er een shuttleservice naar
de fabrieksaflevering?
Als u voor een fabrieksaflevering naar Leipzig komt, 
halen wij u indien zo afgesproken gratis op bij de 
luchthaven of bij het treinstation Leipzig/Halle dat bij 
de luchthaven ligt (via de S-Bahn vanaf het centraal 
station van Leipzig bereikbaar).

1) Hoe boek ik mijn fabrieksaflevering?
Een afspraak voor de fabrieksaflevering maakt u via 
uw  Porsche Centrum. U ontvangt daar alle verdere 
relevante informatie over de actuele beschikbaarheid, 
over formaliteiten voor het invoeren van uw auto en 
over landspecifieke bepalingen.

2) Hoeveel personen kunnen aan het programma 
rond de fabrieksaflevering deelnemen?
Aan de fabrieksaflevering kunnen maximaal 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen tot 18 jaar 
deelnemen. Het aantal deelnemers aan het rijevene-
ment in Leipzig is afhankelijk van het betreffende 
automodel. Er zijn maximaal 2 personen bevoegd om 
de auto te besturen.

3) Kan ik mijn kinderen meenemen
naar de fabrieksaflevering?
Uw kinderen zijn van harte welkom. Doorgaans kun-
nen zij vanaf 6 jaar aan alle programmapunten van 
de fabrieksaflevering deelnemen. In Zuffenhausen 
mogen kinderen vanaf 8 jaar deelnemen aan de 
rondleiding, onder begeleiding van een volwassene. 
Tijdens het bezoek aan onze fabriek zijn de ouders 
steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. 

Vragen voorafgaand aan de fabrieksaflevering.
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Hugo-Junkers-Straße

Neue Hallesche Straße

Louise-Otto-Peters-Allee

Radefelder Allee

Hans-Grade-Straße

Poststraße

Porsche-

straße

Luchthaven 
Leipzig/Halle

Göttingen

München, 
Erfurt

Knooppunt 
Rippachtal

Afrit 16
Großkugel

Dresden, 
Görlitz

Leipzig
Zentrum

Afrit 22
Leipzig-Nord

Afrit 21
Schkeuditz

Knooppunt 
Schkeuditzer

Berlin, 
Dessau

Magdeburg, 
Halle

Ingang 3

Ingang 2

Ingang 1

1 Porsche Experience Center Leipzig

2 Montage

3 Carrosseriebouw  Macan

4 Spuiterij

5 Carrosseriebouw MSB

6 Kwaliteitscentrum

7 Opleidingscentrum

Parkeerplaatsen voor klanten/bezoekers fabrieksaflevering

Halte Leipzig/Halle Flughafen – S-Bahn lijn S5/S5X

Halte buslijn 91/91E

Ingang 1 Hoofdingang bezoekers

Ingang 2+3 Leveranciers

Porsche Leipzig GmbH
Porschestraße 1
04158 Leipzig
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5) Wie mag tijdens het rijevenement 
plaatsnemen achter het stuur?
De auto mag worden bestuurd door degene die de 
nieuwe auto afhaalt en door een eventuele begelei-
der vanaf 18 jaar, mits in het bezit van een geldig  
rijbewijs. Het aantal bestuurders is beperkt tot 2 en 
maakt voor de duur van het rijevenement niet uit. De 
alcoholgrens ligt gedurende het gehele rijevenement 
bij 0,0 promille.

6) Mag ik op het terrein van  Porsche  
fotograferen en filmen?
Uiteraard mag u tijdens de fabrieksaflevering foto-
graferen en filmen voor privégebruik. Fotograferen  
en filmen is echter op beide locaties in de fabriek  
en tijdens de overdracht van de auto niet toegestaan. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. Commerciële  
publicatie van opnamen moet worden goedgekeurd 
door  Porsche.
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 Porsche Driver’s Selection biedt met een ruim assor-
timent aan producten vele mogelijkheden om van  
uw passie voor sportwagens een  Porsche lifestyle te 
maken. Met sportieve modecollecties, accessoires 
voor thuis en op kantoor, hightech sportuitrustingen 
of met bagagesets waarvan de kleur en afmetingen 
perfect bij uw nieuwe  Porsche passen.

Collector's item of bijzonder designobject. Voor 
dames, heren of de allerjongste  Porsche liefhebbers. 
Als cadeau of om uzelf een plezier te doen – elk  
product voldoet aan de hoogste eisen voor techniek, 
materiaal en verwerkingskwaliteit en geeft uitdruk-
king aan het enthousiasme voor sportwagens.

Bezoek ons in de  Porsche Shop op de fabrieksloca-
ties in Zuffenhausen, Ludwigsburg, Weissach of 
Leipzig – wij zijn u hier graag van dienst. Bovendien 
vindt u onze producten op www.porsche.com/shop 
in de  Porsche webshop .

Een slim totaalconcept –  
ook voor ver buiten de weg.

  Porsche Driver’s Selection.

Uw nieuwe  Porsche past perfect bij uw leven. En  
met de producten van  Porsche  Tequipment kunt u 
uw  Porsche nog verder optimaliseren. Informatie over 
hoe u uw  Porsche na aflevering helemaal kunt laten 
uitrusten zoals u dat persoonlijk wilt, is verkrijgbaar 
bij uw  Porsche dealer of vindt u online. Op  
www.porsche.com/tequipment zijn met behulp  
van de  Tequipment Accessoirezoeker alle producten 
en opties voor uw model online beschikbaar. 

De originele accessoires van  Porsche  Tequipment zijn 
perfect op u en uw model afgestemd. Ontwikkeld en 
ontworpen door dezelfde  Porsche ingenieurs en ont-
werpers die ook de auto's ontwikkelen. Want welke 
 Tequipment producten u ook door uw  Porsche dealer 
achteraf laat aanbrengen – uw  Porsche blijft altijd 
'hightech uit Weissach'. En de garantie? Die blijft in 
volle omvang behouden.

Het accessoireprogramma 
voor inbouw achteraf.

Porsche Tequipment.



Samenvattend42

2 locaties, 2 heel bijzondere belevenissen. Waar u  
uw nieuwe  Porsche ook ophaalt – één ding is zeker: 
de eerste dag die u samen doorbrengt, zult u beslist 
niet snel vergeten.

De  Porsche fabrieksaflevering in Zuffenhausen en Leipzig. 
Hier is de terugreis spannender dan de heenreis.
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 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 Wereld.

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

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

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

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

 Porsche Dealer
Uw  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.

De actuele brochures van  Porsche Experience,  Porsche Driver’s Selection en  Porsche   Tequipment zijn verkrijgbaar bij uw  Porsche dealer.

Porsche op het internet
Via onze website www.porsche.com  
kunt u ook op het internet uw  
fascinatie voor  Porsche met ons delen.

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

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

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

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

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

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

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

 Porsche Wereld

 Porsche   Tequipment
Ons accessoireprogramma waarmee u 
uw  Porsche na aflevering helemaal kunt 
laten uitrusten zoals u dat persoonlijk 
wilt. Het complete productengamma 
kunt u ook online vinden op www.por-
sche.com/tequipment met behulp van 
de   Tequipment Accessoirezoeker.
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1) Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO₂-uitstoot, theoretische verbruikscijfers en het gewicht van de auto. Voor de technische gegevens van de door u gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen 

en/of opties verwijzen wij u naar de Car Configurator of uw dealer.

911  
modellen

718  
modellen

 Macan  
modellen

 Panamera  
E-Hybrid modellen

 Cayenne  
modellen

 Cayenne Coupé  
modellen

Taycan  
modellen

Brandstofverbruik/emissie (WLTP)¹⁾

Verbruik laag, in l/100 km 21,2–17,8 17,5–14,1 16,9–13,5 21,8–15,2 22,9–16,5 22,9–16,5 –

Verbruik middel, in l/100 km 12,5–9,9 11,1–9,0 11,8–10,3 13,6–10,6 14,0–11,5 14,0–11,6 –

Verbruik hoog, in l/100 km 10,8–8,6 9,4–7,6 10,5–8,9 11,4–8,8 12,0–9,8 12,0–10,0 –

Verbruik extra hoog, in l/100 km 11,3–8,4 10,3–7,9 11,6–10,2 11,8–9,4 12,6–11,1 12,6–11,3 –

Verbruik gecombineerd, in l/100 km 12,5–10,1 11,1–8,9 12,0–10,2 13,3–10,3 14,1–11,5 14,1–11,6 –

Partikelfilter Ja Ja Ja Ja Ja Ja –

CO₂-emissie gecombineerd, in g/km 284–229 251–201 271–232 302–232 319–259 319–263 0

Stroomverbruik gecombineerd, in kWh/100 km – – – 22,8–17,0 – – 26,7–21,0

Emissienorm Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM –

Verbruiks- en emissiewaarden.
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