
718 Cayman 
Motor

Viteză maximă
Accelerare
Consum mediu mixt***
Emisii CO2

Preț* model bază 52.738,-- EUR (62.758,22 EUR cu TVA)

Preț* model expus
Rată** lunară leasing

78.367,- EUR (93.256,73 EUR cu TVA)
1007,-- EUR

Transmisie
Culoare exterioară
Culoare interioară
Ornamente
Roți

PDK (automată cu dublu ambreiaj 7 trepte)
"Verde Aventurine" Metalizat
Pachet piele de culoare Gri Agate
Standard
"Carrera Sport" 20"

Selecție dotări opționale model expus (CN 093068) :

Tracțiune
4 cilindri dispusi Boxer / 1.988 cmc / 300 CP / 380 Nm

275 km/h
(0-100 km/h) 4,7 s
6,9 l/100  km
158 g/km

Puntea spate

Asistent parcare fata+spate cu camera video
Climatronic reglabil pe 2 zone
Connect Plus cu Navigatie
Extinctor incendiu
Faruri cu tehnologie LED cu PDLS Plus
Lampi spate nuantate
Modul de navigatie pentru PCM
Oglinzi exterioare rabatabile electric inclusiv
lumini de curtoazie
Oglinda interioara cu efect automat antiorbire
Pachet fumatori

Pachetul Sport Chrono
Plasa depozitare pe tunelul median
Scaune incalzite fata
Scaune ventilate sofer + pasager
Scaune sport complet cu reglare electrica,
inclusiv pachet memorie
Servodirectie Plus
Sistem audio surround Bose
Tetiere cu emblema Porsche
Volan multifunctional incalzit

*  Prețurile nu includ taxa de prima înmatriculare și acciza. Prețurile reprezintă prețurile de vânzare recomandate, și sunt exprimate în Euro. Informațiile 
oferite referitoare la prețuri, dotări standard, opționale și modalitățile acestora de combinare corespund momentului editării listelor de preț și pot � 
schimbate fără nici o informare în prealabil. Prețurile de vânzare se vor calcula în lei la cursul din ziua plății anunțat de PORSCHE INTER AUTO ROMANIA 
(conform cursului PORSCHE BANK pentru operațiuni spot din ziua precedentă). 
** Rata de leasing lunară calculată pentru o perioadă de 60 luni, cu avans 30% și valoare reziduală 5%, nu include TVA și asigurarea CASCO. 
*** Un ghid conținând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate � obținut gratuit în toate 
punctele de vânzare ale acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci și de 
comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. CO2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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