Pentru mai multe informații, vizitează www.porsche.com sau
partenerul tău Porsche. Sunt excluse modi cările și erorile.
Toate textele, imaginile și alte informații se supun drepturilor de
autor ale Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG. Orice multiplicare, reproducere
și utilizare fără acordul prealabil scris al Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG
nu este permisă.
Porsche, blazonul Porsche, 911, Carrera, Boxster, Macan,
Panamera, Cayman și Cayenne și alte mărci sunt mărci
înregistrate ale Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG.

Suntem aici pentru tine și pentru
automobilul tău Porsche.
Există vreo actualizare disponibilă pentru automobilul tău
Porsche? Îți răspundem. Online și personal. Pe website
www.porsche.com/xxupdatesxx
poți utiliza VIN (numărul de identi care al autovehiculului) pentru a
veri ca dacă există o actualizare disponibilă pentru automobilul tău
Porsche. (Recomandare: cel mai bine este să veri ci periodic, astfel
încât să nu pierzi o actualizare.) Apoi îți faci o programare la noi,
astfel încât să putem efectua actualizarea.
Sau pur și simplu oprește-te la noi pentru o cafea și vom vedea ce
putem face pentru ca automobilul tău Porsche să e la zi.
Ne-ar plăcea să te putem ajuta; la urma urmei, ne gândim doar la
automobilul tău Porsche.
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Menține-ți automobilul
Porsche la zi
cu actualizările tehnice.

Ne gândim numai la
automobilul tău Porsche.
Când vine vorba de Porsche, suntem la fel de pasionați ca tine.
Și doar pentru că un Porsche nu mai este în showroom-ul
nostru ci în garajul tău, nu înseamnă că nu vom mai avea grijă
de el cu toate cunoștințele, atenția la detalii și grija noastră.
Astfel ne asigurăm că ecare Porsche primește tratamentul
de care are nevoie la ecare întreținere, service și reparație.
Indiferent dacă este un automobil de producție curentă, un
model GT sau o mașină clasică.
Iar din când în când, chiar și un Porsche are nevoie de o
actualizare. Astfel ne vom asigura că automobilul tău îți
oferă performanța pe care o aștepți în orice moment și
în orice situație. Iar performanța maximă este exact ceea
ce ne vine în minte când auzim denumirea Porsche.
La urma urmei, suntem Porsche Service.
Suntem „Dedicați blazonului”.

Pentru mai multă sportivitate.
Pentru mai mult confort.
Pentru senzații mai intense. Gratuit.
Actualizările tehnice de la Porsche au un singur scop:
să îți ofere ție și automobilului tău Porsche tot ce este mai bun,
în orice moment. Cea mai bună manevrabilitate, cel mai bun
confort, cea mai bună funcționalitate. Cu alte cuvinte: cea mai
bună experiență Porsche.
De aceea, analizăm continuu calitatea pentru a face automobilele
și mai bune la mult timp după ce au ieșit din fabrică.
Vechimea și tipul automobilelor nu contează; dacă poartă sigla
Porsche și găsim ceva ce putem îmbunătăți, o facem.
Și fără costuri pentru tine. Pasiunea noastră pentru automobilul
tău Porsche este neprețuită. Iar actualizările tehnice pentru
Porsche le poți obține numai de la Centrul Porsche.

