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Aventura continuă.
Electric și digital.
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Dragi prieteni ai mărcii Porsche,
Când am anunțat că intrăm într-o nouă eră a
mobilității, cu Taycan, pentru mulți fani Porsche a fost
un mesaj electrizant. Lucrurile au devenit acum și mai
palpitante - familia Taycan este în creștere.
Avem, de asemenea, câteva informații interesante
pe care vrem să le împărtășim cu dumneavoastră
despre noul 911 GT3. E un material care merită citit,
pentru că acest sportiv de top obține cele mai bune
rezultate în fiecare secundă. Sperăm să vă placă să
parcurgeți și celelalte articole, cum ar fi cel dedicat
modelului aniversar „Boxster 25 years”.
Este întotdeauna o idee bună să te retragi când ești pe
val. Chiar dacă este greu, ne luăm la revedere astăzi,
acesta fiind ultimul nostru număr de Porsche News.
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm în viitorul
apropiat, ca nou cititor al newsletter-ului nostru
digital Porsche.
Vă dorim lectură plăcută!
Echipa Porsche

Pentru consumul de combustibil, emisiile de CO₂ și
consumul de energie electrică, vă rugăm să consultați
următoarele pagini din acest buletin informativ.
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Soul, electrified.
Noile modele Taycan Cross Turismo
Sufletul poate fi privit în multe feluri... nu are o formă fixă. Este inefabil, în continuă mișcare – și, în același timp, unic. Se dezvăluie
într-o varietate de moduri și este cu deosebire frapant în aceste patru modele noi: Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo,
Taycan Turbo Cross Turismo și Taycan Turbo S Cross Turismo.

Taycan 4 Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,4–22,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
Taycan 4S Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,4–22,6; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
Taycan Turbo Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 25,9–22,6; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
Taycan Turbo S Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,4–24,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

Modele Porsche Noile modele Taycan

O adevărată descoperire pentru aventurieri.
Noul Taycan Cross Turismo.

Uneori sufletul se dezvăluie din dorința
de libertate personală. Cu o gardă la sol
crescută cu 20 mm față de Taycan, noul
Taycan Cross Turismo extinde limitele
posibilităților - și dezlănțuie performanțe
excepționale în modul Gravel, pe teren
accidentat. Pachetul opțional de off-road
ridică garda la sol cu încă 10 mm la nivelul
„mijlocului” șasiului și subliniază faptul că
modelul se simte bine și în afara drumurilor
bătătorite.

6

Interacțiunea diverselor componente are
ca rezultat performanțe impresionante,
atât din punct de vedere tehnic, cât și
din punct de vedere emoțional: atunci
când se activează overboost-ul de până
la 560kW (761 CP) cu Launch Control,
ambele motoare accelerează Taycan Turbo
S Cross Turismo de la 0 la 100 km/h în
2,9 secunde. Ceea ce permite o
performanță de pornire de pe loc similară
cu cea a unei mașini super sport - care
poate fi reprodusă în mod repetat, acolo
unde este posibilă o accelerație continuă,
până la o viteză maximă de 250 km/h.
Aceasta este E-Performance și se
regăsește numai la un Porsche.

Modul Gravel (pietriș) este rezervat pentru
Cross Turismo și optimizează conducerea
pe teren ușor, de exemplu peste pietriș
sau noroi. Pentru și mai multă libertate departe de calea bătătorită.

Taycan Turbo S Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,4–24,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
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Taycan Turbo S Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,4–24,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

Modele Porsche Noile modele Taycan

Originea sa: Porsche, indiscutabil.
Limbajul de design:
o proiecție futuristă.
Taycan Cross Turismo își manifestă
caracterul excepțional, confirmând
ADN-ul designului Porsche. O pronunțată
încredere în sine este clar vizibilă în
proporțiile perfecte și din aspectul
impresionant, cu designul specific
Cross Turismo. Șorțurile și fustele laterale
adaugă un plus de caracter. Exteriorul este
completat perfect de ornamentele arcelor
roților și modelele unice de roți.
Profilul surprinde nu numai prin silueta
emblematică de Porsche, ci și prin partea
din spate, în stil Cross Turismo, cu spoiler
de acoperiș vopsit în negru (lucios), hayon
mare și lunetă plată - oferind mai mult
spațiu pentru pasagerii din spate. Acest

lucru este în mod special important având în
vedere acoperișul panoramic fix, din sticlă,
încorporat în forma vehiculului.
Sportiv, modern și exclusivist ca Taycan,
dar cu multe noutăți de descoperit - așa
se dezvăluie interiorul lui Taycan Cross
Turismo. În comparație cu modelul Taycan,
habitaclul său clar concentrat asupra
șoferului oferă o busolă integrată opțional
pe bord. De la stâlpul B oferă un spațiu
deosebit de generos - pentru următoarea
călătorie la cumpărături sau pentru o ieșire
lungă de weekend.
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Modele Porsche Noile modele Taycan

Valuri de entuziasm care devin tot mai puternice
la fiecare apăsare a pedalei de accelerație.

Știm instantaneu când ceva este pe
sufletul nostru și ne inspiră. Taycan își
exercită puterea de fascinație în doar
câteva fracțiuni de secundă.
Cheia proiectării acestui model remarcabil
a fost urmărirea sistematică a unui scop
precis: zero compromisuri în ce privește
interacțiunea perfectă a tuturor
componentelor. Aceasta generează
rezultate impresionante de performanță,
atât din punct de vedere tehnic, cât și
din punct de vedere emoțional: atunci
când este activată funcția overboost de
până la 300kW (408 CP) cu Launch
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Control, Taycan accelerează de la 0 la
100 km/h în 5,4 secunde. Ceea ce permite
experimentarea unei performanțe de
pornire de pe loc la cel mai înalt nivel,
până la o viteză maximă de 230 km/h.
Secretul plăcerii condusului electrizant
este puternica baterie Performance sau
bateria Performance Plus (opțională)
bazată pe cea mai recentă tehnologie
litiu-ion - atât energetic, cât și static: este
integrată la nivelul inferior al caroseriei
și întregul vehicul a fost construit în jurul
său - demonstrând clar abordarea noastră
de proiectare cu un scop precis.

Taycan: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 25,4–20,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
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Modele Porsche Noile modele Taycan

Experiențe captivante care devin amintiri de neuitat.

Purist, expresiv, atemporal. Trei atribute
care descriu fiecare Porsche - și mai ales
pe acesta, care ne duce ADN-ul într-o
nouă eră auto. Structura de acționare
complet electrică a Taycan oferă un spațiu
suplimentar pe care l-am exploatat în
mod constant. Dimensiunea compactă a
transmisiei electrice permite un design
frontal extrem de plat, rezultând în capota
plată și aripile pronunțate, tipice Porsche.
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Prizele de aer laterale din fața roților
frontale - așa-numitele perdele de
aer - îmbunătățesc, de asemenea,
aerodinamica, ghidând aerul care intră
peste roți ca o perdea, reducând astfel
turbulențele. Silueta este caracterizată
de o linie dinamică. Mânerele ușilor,
care se extind automat, permit accesul
în interiorul vehiculului cu ale sale
scaune sport.

Designul spatelui prezintă o bandă
continuă luminoasă și logo-ul „PORSCHE”
din litere tridimensionale cu aspect de
sticlă. Deasupra acestora se află sistemul
Porsche Active Aerodynamics (PAA), sub
forma unui spoiler spate, în trei trepte.
Silueta se înclină spre aripile spate și spre
difuzorul continuu, cu design sportiv.

Taycan: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 25,4–20,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
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Timpul este prețios.
Noul 911 GT3.
Carpe diem, se spune - trăiește ziua. Dar noi suntem Porsche. Astfel, motto-ul nostru pentru ultima generație 911 GT3 este carpe
secundum - profită la maximum de fiecare secundă. Pentru că știm că timpul tău este prețios. Și fiecare minut pe circuit este valoros.
Motiv pentru care, în noul 911 GT3, am rafinat încă o dată tot ceea ce face o mașină sport potrivită pentru motorsport: aerodinamică,
performanță, tuning.

911 GT3: consum de combustibil (în l/100km) mixt 13,0–12,9; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 294–293

Modele Porsche Noul 911 GT3

Și, unde vă vedeți în 3,4 secunde?

Un motor aspirat natural, normal. Cu o capacitate de patru litri
și șase cilindri. În dispunere orizontală. În partea din spate.
Așa cum v-ați aștepta de la un 911. Șase valve individuale asigură
un răspuns chiar mai direct al motorului și mai ușor de controlat.
Cu un motor cu turație mare, care se apropie de 9.000 rpm.
Și cu un cuplu maxim de 470 Nm, care a fost mărit cu încă 10 Nm
comparativ cu modelul anterior. Toate acestea dau naștere unui
sunet rasat, pur, care te va izbi din toate direcțiile.
Pe această bază tehnică, motorul noului 911 GT3 extrage o putere
maximă de 375kW (510 CP) din exact 3.996cm³. Cu Porsche
Doppelkupplung (PDK) cu 7 trepte în standard, sprintează de la
0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde. Viteza maximă?
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Un impresionant 318 km/h. Parcurge Nürburgring Nordschleife
cu peste 17 secunde mai repede decât predecesorul său.
Propulsorul a fost dezvoltat în același loc în care ne construim
mașinile de curse: Flacht. Este modelat pe motorul de bază al
modelului 911 GT3 Cup și este deosebit de robust și performant.
Principiul alimentării cu ulei, care folosește un rezervor separat
de ulei pentru motor, și conceptul de patru supape cu came pe
cilindru și control rigid al supapelor au fost derivate direct din
motorsport.
Și acum? Acum e rândul tău.

911 GT3: consum de combustibil (în l/100km) mixt 13,0–12,9; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 294–293
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Modele Porsche Noul 911 GT3

Cheltuim 99% din timpul nostru de dezvoltare
pentru ultimul 1%.

Timpul e prețios? Pentru inginerii noștri de aerodinamică acest
lucru este valabil și pentru fiecare gram de forță. Deoarece mai
multă forță deportantă înseamnă o presiune de contact mai mare
și, în consecință, o viteză maximă de virare mai mare, datorită
încărcării sporite a roților și frecării statice îmbunătățite. Astfel
vehiculul trece prin curbă mai repede și mai bine.
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Noul concept aerodinamic al modelului 911 GT3 urmează această
maximă. Și, prin urmare, întărește principiul „forma urmează
funcția”. Totul trebuie să urmeze acest concept: aripi, difuzoare,
prize de aer. Scopul: aderență excelentă în fiecare scenariu de
conducere.

911 GT3: consum de combustibil (în l/100km) mixt 13,0–12,9; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 294–293

Partea din spate a noului 911 GT3 este puternică. O forță deportantă semnificativă este generată de noua aripă atașată la partea
superioară, similară celei de pe 911 RSR. Cele două suporturi din
aluminiu fac parte integrantă din caroseria vehiculului. Așa-numita
conexiune gât-de-lebădă asigură un flux curat în jurul bazei aripii,
ducând la pierderi semnificativ mai mici pentru forța deportantă.

Difuzorul pe spate complet nou, cu lamele mari, este și mai eficient
aerodinamic și oferă de până la patru ori mai multă forță deportantă
decât predecesorul său.
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Tânăr pentru totdeauna.
Noul Boxster 25 Years.
Majoritatea aniversărilor sunt previzibile. Cu discursuri lungi. Și o mulțime de omagii. Dar nu pentru Boxster.
Cea de-a 25-a aniversare a sa este sărbătorită așa cum trebuie pentru un adevărat roadster: pe drum. În viraje.
În lumina dimineții, devreme. Și, desigur, cu tine la volan.

Boxster 25 Years: consum de combustibil (în l/100km) mixt 10,8–9,6; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 246–219

Modele Porsche Noul Boxster 25 Years

Ideile pot ajunge încet la maturitate.
Sau se pot aprinde la o simplă
apăsare de buton.
Când Boxster a cucerit străzile pentru prima dată, în 1996,
a uimit cu setea sa extraordinară de libertate. Cu designul său
ușor și agil, a evocat mașinile de curse cu motor central, cum
ar fi 550 Spyder și 718 RS 60 Spyder – și, cu ele, mașina sport
de vis din anii 1950 și 60. A redefinit în mod repetat senzația
de conducere fără capotă. Pe lângă numele „Boxster”, care este
realizat din combinarea „Boxer” și „Roadster”, ideea a rămas
neschimbată până în prezent: agilitate ridicată datorată motorului
central, două locuri, două compartimente pentru bagaje și un
motor cu cilindri dispuși orizontal, cu centru de greutate coborât
și răspuns direct.
În modelul aniversar, acest concept arde mai puternic ca niciodată:
un total de șase cilindri, 294 kW (400 CP) și un sunet bogat,
de boxer. Cu numeroase referințe istorice interesante: prize de
aer vopsite special - în culoarea contrastantă Neodyme - și roți
bicolore de 20 de inci, printre altele. Limitat la 1.250 de unități.
Să vină următorul viraj. Boxster întruchipează 25 de ani de plăcere
neînfrânată la volan. Și senzația de a fi veșnic tânăr. E timpul să
dezlănțuim acea putere emoțională. Drumul e liber.
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Boxster 25 Years: consum de combustibil (în l/100km)
mixt 10,8–9,6; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 246–219

Modele Porsche Noul Boxster 25 Years

De 25 de ani vântul îți trece
prin păr și te menține tânăr.

Adevărata frumusețe nu are vârstă. Boxster 25 Years este, fără
îndoială, unul dintre cele mai bune exemple în acest sens. Încrezător
în stilul propriu, combină liniile inconfundabile și limbajul de design
cu trimiteri la primul studiu conceptual din 1993. Acesta este
omagiul nostru față de conceptul Boxster - plăcerea de a conduce
și a te simți pururi tânăr.
Plafonul din material textil, acționat electric, al unui Boxster
25 Years poartă semnătura în relief „Boxster 25”, vizibilă atât
atunci când este ridicat, cât și pliat. Culorile disponibile opțional
sunt roșu sau negru. Un detaliu mic, dar totuși distinctiv din punct
de vedere vizual: rama deflectorului de vânt, de culoare neagră.
Partea din spate reflectă, de asemenea, caracterul matur, dar
întruchipează un temperament tineresc. Sistemul de evacuare
sport cu țevi separate, din oțel inoxidabil, argintii, indică un
potențial de putere extraordinar. Logo-ul „Boxster 25” în două
tonuri - argintiu și Neodyme - completează imaginea de ansamblu.
Probabil cea mai clasică dintre toate paletele de culori Porsche
Roadster: combinația interiorului roșu cu vopseaua exterioară
argintie. Nu există nicio îndoială că designerii noștri au ales această
combinație atemporală special pentru Boxster 25 Years. Interiorul
din piele Bordeaux Red este completat de benzi de finisare din
aluminiu periat pe bord și pe consola centrală. Opțional, este
disponibil și un interior din piele de culoare neagră.

24

Boxster 25 Years: consum de combustibil (în l/100km)
mixt 10,8–9,6; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 246–219

Fascinația Porsche Christophorus

Orașul muzicii.
Text de Dani Heyne.
Fotografii de Anke Luckmann.
Preluat din revista Porsche Christophorus, ediția 397.

Se aud la fiecare colț: notele muzicale. Nu tare, nu intruziv, ci mai
degrabă delicat și subtil. Liniștitor și măsurat. Cine le aude își va
aminti pentru totdeauna de Leipzig ca de un oraș al muzicii.

Mai ales dacă are această experiență în prezența lui Yun-Jin Cho,
geniala violonistă a renumitului Gewandhausorchester - în timp ce
conduce noul Porsche Panamera.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid parcurge în liniște Augustusplatz,
cu motorul electric, ca o șoaptă, și se oprește chiar în fața noului
Gewandhaus. Centrul Leipzigului este și epicentrul său muzical.
Când ne apropiem de acest templu unghiular al tonurilor, ne
pătrunde o dorință naturală de a ne mișca încet și cu respect. Aici
trăiesc, prin lucrările lor, marii compozitori. Aici cântă cea mai mare
orchestră profesionistă din lume. Având astăzi 185 de muzicieni,
rădăcinile sale datează din anul 1479.
Ne întâlnim cu Yun-Jin Cho. Ea personifică prezentul și reprezintă
și viitorul Gewandhausorchester. Prim Konzertmeister adjunct al
venerabilei orchestre, este considerată una dintre cele mai bune
violoniste din întreaga lume. La vârsta de cincisprezece ani și-a
părăsit orașul natal, Seoul, pentru că dorea să studieze muzica în
străinătate. Talentul ei extraordinar era evident de atunci. Boston
a fost destinația inițială a viselor sale, dar soarta a adus-o la Berlin
în 1998. De una singură, și-a început studiile. Zece ani mai târziu,
a participat la o audiție la Leipzig.
„Orchestra a avut întotdeauna o reputație fantastică”, spune Cho,
în timp ce stăm în fața Gewandhaus. Zâmbește, recunoscând:
„La vremea respectivă, nu mi-am dat seama cât de adânci sunt
rădăcinile muzicii clasice în acest oraș”.
A câștigat poziția care i-a schimbat viața și a început să descopere
orașul în ritmul său. „Când mă aflu într-una din cafenelele
tradiționale, îmi imaginez că Robert Schumann a stat odată acolo
să compună o melodie. Oriunde te duci în Leipzig, ai impresia că
mergi pe urmele unor mari muzicieni”.
Cho stă pe bancheta din spate a Porsche Panamera 4S E-Hybrid.
„Ce grozav, pot controla sistemul de sunet de aici”, spune ea cu
plăcere, și îl îndrumă pe autor să conducă berlina sportivă către
Musikviertel (cartierul muzicii) din Leipzig, unde rândurile de vile
bine conservate stau mărturie liniștită despre primii ani din istoria
orașului.
Talent extraordinar: Yun-Jin Cho a venit în Germania la vârsta de
15 ani pentru a studia muzica. A fost întotdeauna fascinată de
Leipzig Gewandhausorchester. Astăzi, ea este Prim Konzertmeister
adjunct al orchestrei.
Panamera 4S E-Hybrid: consum de combustibil (în l/100km) mixt 2,8-2,2;
Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 64-51; consum electric (în kWh/100km) mixt 37,2–22,6
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SideKICK.

Parteneriat cu
orchestra.
Porsche este alături de Orchestra
Leipzig Gewandhaus din 2011 - un
partener de încredere. Scopul
cooperării este de a face muzica
clasică accesibilă tuturor. Seria
gratuită de concerte în aer liber
Klassik airleben - care atrage zeci de
mii de vizitatori în Parcul Rosental
din Leipzig în fiecare an - este, din
2014, în centrul parteneriatului.
Porsche promovează şi o gamă
largă de activități sociale, sportive
și culturale, inclusiv dezvoltarea
tinerilor jucători de fotbal,
precum și creșterea gradului de
conștientizare a protecției mediului
prin intermediul programului său
Porsche Safari, pe terenul off-road al
site-ului său de la Leipzig.
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Cho direcționează Panamera către unele
dintre site-urile care reflectă marea tradiție
a Leipzigului. Pitorescul său Musikviertel
găzduiește acum Universitatea de Muzică
și Teatru - Felix Mendelssohn Bartholdy.
Aici predă Cho. „La cea mai veche universitate de muzică din Germania”, notează ea
cu mândrie, înainte de a continua traseul
nostru muzical. Trecem de impresionanta
primărie nouă, traversăm Rossplatz, virăm
la dreapta, virăm la stânga de două ori și
ne găsim în fața unei clădiri în stil clasic,
care a fost odată reședința Schumann.
„Aici au petrecut primii patru ani din viața
de familie soții Robert și Clara Schumann”,
spune Cho. Astăzi, clădirea găzduiește
un muzeu, spațiu pentru evenimente și
facilități educaționale.
Leipzig a exercitat întotdeauna o atracție
irezistibilă asupra marilor artiști. Unii au
venit pentru câteva luni, alții au rămas
ani de zile. La fel ca Yun-Jin Cho. Dorind

Panamera 4S E-Hybrid: consum de combustibil (în l/100km) mixt 2,8-2,2;
Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 64-51; consum electric (în kWh/100km) mixt 37,2–22,6

să ne arate o altă latură a orașului, mai
modernă, tânăra muziciană se urcă la
volan. „Noile dezvoltări din Leipzig sunt
atât de colorate și dinamice!” exclamă ea
în timp ce conduce, Panamera prin oraș.
Hibridul plug-in sport cu 412kW (560 CP)
se simte, aici, acasă. Seria de modele a fost
produsă la uzina Porsche din Leipzig din
2009. Lui Cho îi place vopseaua Papaya
Metallic de pe automobilul nostru. „Mașina
se potrivește perfect orașului. Este la
fel de multilateral ca o piesă muzicală
grozavă - uneori aprinsă și pasională, iar
alteori blândă și sensibilă”. Ne descrie
unele dintre schimbările survenite în acest
oraș de aproximativ 600.000, pe care le-a
trăit pe pielea ei. În ultimele decenii, orașul
parcă s-a trezit din somn. La 30 de ani de
la reunificarea Germaniei, ofertele sale
culturale, sociale și culinare strălucesc din
nou. Companii precum Porsche și BMW au
jucat un rol cheie în acest proces, datorită
noilor unități de producție care au avut un

efect de supraalimentare asupra regiunii.
Prosperitatea și cultura înfloresc în această
parte a Saxoniei.
Acest lucru este evident și când ne oprim
pentru ultima oară la o fabrică veche de
la marginea cartierului Lindenau. Ceea ce
a fost cea mai mare filatură din Europa
continentală este acum cunoscută în
întreaga lume dintr-un motiv diferit. Ziarul
Guardian a declarat Spinnerei drept „cel
mai tare loc de pe pământ”. Personalități
artistice majore precum pictorul Neo
Rauch își au atelierele aici. „Este ca și cum
istoria se repetă”, observă cu entuziasm
Yun-Jin Cho. „La fel ca în cazul muzicii
clasice de acum câteva secole, Leipzig
trăiește o nouă renaștere în artă. Radiază
magie și are o calitate magnetică - eu
însămi îi voi rămâne, cu siguranță, fidelă”.
Porsche și Leipzig - un parteneriat care
turboalimentează regiunea.

Tot conținutul Christophorus poate fi găsit la
www.christophorus.porsche.com
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Timmelsjoch.

Text de Ole Zimmer.
Fotografii de Stefan Bogner.
Preluat din revista Porsche Christophorus,
ediția 398.

Conectat cu dragoste: Timmelsjoch nu
este cea mai rapidă rută peste Alpi - dar
este una dintre cele mai frumoase. Un
drum pe care condusul este o plăcere, invitând călătorii să se oprească pe parcurs.
O trecătoare montană este întotdeauna
o promisiune. De călătorii și descoperiri,
de schimb și comerț. Pasurile montane
trec granițele. Și, din când în când, ele
permit, de asemenea, o călătorie în timp,
conectând trecutul cu prezentul, pe
măsură ce modelează istoria familiilor și
a regiunilor. Toate acestea și multe altele
sunt reflectate de Drumul Alpin Înalt peste
pasul Timmelsjoch, la o altitudine de 2.509
de metri, între văile Ötztal și Passeier, între
Tirol și Tirolul de Sud, între Austria și Italia.
Alban Scheiber frânează la intrarea în
următoarea curbă cu Porsche Taycan,
trasează o linie elegantă pe marginea
interioară a drumului și accelerează pe linia
dreaptă ascendentă. Este trup și suflet una
cu fiecare centimetru al acestei panglici de
asfalt și cu cuplul mașinii sport electrice.
Fratele său geamăn, Attila, stă relaxat pe
scaunul pasagerului, lăsându-și privirea
să rătăcească peste câmpurile de zăpadă.
O potârniche îi urmărește atent. Nimic nu
tulbură liniștea momentului.

În fiecare an, la începutul verii, Drumul
Alpin Timmelsjoch se trezește din nou, plin
de activitate. În funcție de starea zăpezii
și a vremii, pasul montan se deschide între
mijlocul și sfârșitul lunii mai. Înainte de
asta, echipamente speciale petrec trei
până la patru săptămâni tăind strat peste
strat din zăpada care acoperă drumul.
Stratul de zăpadă poate crește cu șase, opt
sau chiar zece metri în ierni aspre. Sezonul
durează aproximativ cinci luni; până în
octombrie, aproximativ 100.000 de mașini
și 80.000 de motociclete traversează Alpii
de Est pe aici.
Gemenii sunt responsabili de această
trecătoare, singurul punct de trecere
rutier peste Alpi, între Reschen și Brenner.
Drumul alpin Timmelsjoch - lung de
32 kilometri - le aparține.

32
kilometri de drum
De la Sölden, în Valea Ötztal, drumul
șerpuiește în aproape treizeci de
serpentine pe traseul său spre vârful
pasului.
Este adevărat că urcă relativ ușor, dar
pentru cei care nu au experiență de
conducere pe munte poate fi, totuși, o
provocare. Drumul este închis autobuzelor
și camioanelor mari. Din vârf pot fi
admirate crestele de 3.000 de metri ale
Alpilor Stubaier și Dolomiții din depărtare.

Un vânt ușor suflă din Merano; în aer
plutește parfumul libertății și al depărtărilor.
Frații au adus drumul în epoca modernă.
„Aici, nu este vorba despre a ajunge rapid
de la A la B”, subliniază Attila. Cei care se
grăbesc aleg autostrada Brenner în locul
pasului alpin - și aruncă o privire naturii și
orașelor numai dacă sunt blocați în trafic.
În schimb, cei care traversează Timmelsjoch
se bucură de experiența de călătorie dintr-o
epocă trecută și sunt sfătuiți să-și facă
timp pentru priveliști uluitoare, arhitectură
și momente de reflecție. Călătorul este pe
drum și, cumva, simte că a ajuns deja . Nu
mai pare așa de important să mergi mai
departe, ci să reușești să absorbi totul.
Frontiera națională? Nimic altceva decât o
vagă amintire, aici sus. În loc de bariere și
birouri vamale, linia dintre Austria și Italia
este marcată de doi stâlpi așezați discret
pe marginea drumului și de o placă în asfalt.
Undeva, deasupra drumului, vă așteaptă
spectaculosul muzeu Pass: ancorat pe
partea Ötztal, levitează 16 metri în afară,
în direcția prietenilor din Valea Passeier.
Monolitul se amestecă cu împrejurimile
accidentate ca un bolovan neregulat.
În interiorul muzeului la cea mai mare
altitudine din Austria, structurile de sticlă
din podea până în tavan formează o peșteră
artificială de gheață; fotografiile expuse
amintesc de eforturile primelor încercări de
construire a drumurilor. În anii 1950, primii
12 kilometri au fost pietruiți manual, câte o
piatră pe rând.
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2.509

metri altitudinea
trecătorii
Arhitectura exuberantă a clădirii este, de
asemenea, o manifestare a idealului lui
Scheiber. Deși primul război mondial a
separat Tirolul de Tirolul de Sud, în Europa
modernă, regiunile sunt din ce în ce mai
apropiate. „Timmelsjoch traversează
frontiere și unește oamenii de peste
50 de ani”, spune Alban Scheiber.
Familiile locului încă își amintesc cum
erau lucrurile înainte de drum și de traiul
pe care acesta li l-a permis. Minerii din
Ötztal erau captivi în lumea lor, muncind
pământul accidentat în scurtul sezon fără
zăpadă. Contrabandiștii își desfășurau
comerțul întunecat pe pantele abrupte.
„Fără vizitatori, în regiune probabil nu ar
mai rămâne deloc oameni”, spune Attila
Scheiber. Cei care își amintesc vremurile

vechi au o viziune diferită asupra turismului
în plină expansiune - privesc mașinile ca pe
o binecuvântare.
Pentru a menține pulsul, Alban și Attila
Scheiber au continuat să investească
sume imense. „Dacă ai de gând să faci
ceva, atunci fă-o bine”, așa descrie Alban
abordarea lor. Nu numai drumul este de
primă clasă. Frații Scheiber schimbă și
locurile de pe parcurs. Între Hochgurgl
și Moos din Valea Passeier, pot fi văzute
lucrări extraordinare ale arhitectului
sud-tirolez Werner Tscholl în șase locații.
Clădirile sculpturale adăpostesc puncte de
informare care povestesc istoria drumului.
Vizitatorii întâlnesc contrabandiști de
odinioară și presupuși extratereștri și
descoperă mine la mare altitudine.
Top Mountain Crosspoint a fost construit
la 2.175 metri altitudine, acolo unde era
odată vechea stație de taxare din anii
1950. O construcție organică, construită
din cherestea, piatră și oțel - inclusiv
stația din vale a telegondolei montane
Kirchenkar, care în timpul iernii transportă

până la 2.400 de schiori pe oră, până la
vârf. Complexul găzduiește, de asemenea,
un restaurant spațios, luminat de soare,
unde vă puteți bucura de una dintre cele
mai frumoase priveliști alpine.
Liftul și restaurantul au rezistat, ambele,
iernii 2020/21. Inima Top Mountain
Crosspoint nu a fost atât de norocoasă.
Pe 18 ianuarie, un incendiu a izbucnit
la Muzeul Motocicletei, distrugându-l.
Timp de decenii, frații adunaseră cu
pasiune și meticulozitate motociclete
rare și exemplare emblematice ale istoriei
vehiculelor. Muzeul includea 330 de
motociclete acoperind o perioadă de peste
100 de ani - de la istorie contemporană
AJS la Zündapp, completată de comori
precum un Porsche 911 Targa din 1967
- din aceeași epocă cu frații înșiși. La
ședința foto pentru aceast material, ei încă
discutau cu entuziasm planuri. Era în lucru
o extindere. Ideea era de a experimenta
mașinile și mai interactiv, dar, toate aceste
exponate de neînlocuit au căzut pradă
flăcărilor. De parcă Trecătoarea Tunetului
își caută, încă, liniștea.

1 Muzeul Pass.
2 Frați de munte: Attila (stânga) și Alban Scheiber au
dus Timmelsjoch în epoca modernă, cu facilități
culturale și sportive.
3 Astăzi, o panglică modernă de asfalt: în anii 1950,
primii kilometri ai Drumului Alpin Înalt au fost
realizați manual.
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Destinații electrizante.
Text de Jan Baedeker.
Fotografii de Mathieu Bonnevie.
Preluat din revista Porsche Christophorus, ediția 397.
Porsche Destination Charging înseamnă reîncărcare în locații
speciale. Pentru baterie, dar și pentru șofer și pasageri - atât din
punct de vedere culinar, cât și cultural. O excursie de plăcere în
toată Franța, în drum spre Le Mans, într-un Porsche Taycan.
Soarele strălucește deasupra orizontului și scaldă dealurile
Champagne într-o lumină aurie de vară târzie, în timp ce Porsche
Taycan alunecă în tăcere deasupra pietrelor naturale ale aleii.
Royal Champagne Hotel & Spa din Champillon este un hotel de
cinci stele din rețeaua Porsche Destination Charging. Amplasat
între dealuri și sate pitorești, cu suprafețe vitrate mari, podele
din stejar, tapet din stofă cu motive elegante și saloane mobilate
elegant, hotelul își invită vizitatorii să rămână și să se bucure de
atmosferă. Hurui Issak iese din mașină și intră în holul luminat de
soare. Managerul de proiect al Porsche Carrera Cup Deutschland
este așteptat de majordom, care ia cheia și promite să-i predea
Taycanul complet încărcat și gata de drum în dimineața următoare,
după micul dejun.
Hurui Issak pășește pe terasă, uitându-se la podgorii în lumina
serii. Așadar, aici se coc strugurii la care visează oamenii din
Londra, New York, São Paulo și Tokyo. Iar în dimineața zilei
următoare, piscina infinită cu vedere la podgorii este locul perfect
pentru înviorare. Filosofia din spatele Porsche Destination
Charging se extinde cu mult dincolo de furnizarea de energie.
Amintește, cumva, de filosofia călătoriilor din timpuri trecute.
O contrapropunere la goana nebună de astăzi, dintr-o regiune în
alta. Este mai mult despre experiențe, o reîncărcare culturală.
Rețeaua include peste 2.000 de puncte de încărcare la hoteluri,
cluburi de golf, porturi de agrement și alte destinații din peste
50 de țări, din întreaga lume.
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În aceste hoteluri atent selecționate, șoferii Porsche nu numai că
pot reîncărca bateria mașinii lor sport în condiții de siguranță și
fără costuri suplimentare, ci își pot umple propriile baterii, într-o
atmosferă rafinată. Numai în Franța sunt aproape 100 de hoteluri,
restaurante și cluburi de golf printre locațiile Porsche Destination
Charging. Cei care doresc, pot călători de-a lungul Loarei în
mașina lor Porsche electrică sau hibridă, de la un boutique hotel
fermecător la altul, bucurându-se de culmile bucătăriei și stilului
de viață francez.
De data aceasta, Hurui Issak nu se poate delecta decât cu
o singură oprire culturală în regiunea Champagne: privind
numeroasele posibilități de planificare a călătoriei prin intermediul
hărții Porsche Destination Charging, managerul de proiect a optat
pentru un pas de deux pe drum. Modelul său Taycan 4S se prezintă
elegant, în Frozen Blue Metallic.

1 Stație de încărcare cu peisaj: Royal Champagne Hotel & Spa din Champillon este
unul dintre hotelurile care au aderat la rețeaua Porsche Destination Charging.
Sosire, predare, reîncărcare.
2 Caracteristici: Bordurile albastre și galbene de la Le Mans.
3 Pauză de espresso: Densitatea rețelei stațiilor de încărcare rapidă crește în
fiecare săptămână.
4 Experiență personală: În activitatea de zi cu zi, ca manager de proiect al
Porsche Carrera Cup Deutschland, Hurui Issak se preocupă în principal de modelele
propulsate de motoare cu ardere internă. Pentru călătoria prin Franța, a optat pentru
Porsche Taycan 4S.

Taycan 4S: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,0-21,0; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0
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Va urma...
Rețeaua Porsche Destination Charging are, în prezent, aproximativ
2.000 de puncte de încărcare în peste 50 de țări și se așteaptă ca
aceasta să crească la aproximativ 7.500 până în 2025. Acestea
vor fi disponibile în destinațiile partenere unde șoferilor Porsche le
place să-și petreacă o parte din timpul lor liber - cele mai apreciate
hoteluri de 5 stele, restaurante cu stele Michelin, terenuri de golf
și piste de curse atractive. În condiții de siguranță, știind că există
o instalație de încărcare complet compatibilă și că drumul de
întoarcere se poate face cu o baterie plină, bucurându-se și mai
mult de călătorie.
Porsche Taycan nu a fost doar primul vehicul complet electric
lansat de marcă. Porsche se gândește la e-mobilitate în termeni de
anvergură. Compania extinde continuu infrastructura de încărcare
pentru clienții săi. Până în prezent, în Europa poate fi accesată o
rețea extinsă, de peste 150.000 de puncte de încărcare.
Caracteristic: Pentru traseele lungi, Porsche și-a unit forțele cu
IONITY, pentru a construi o rețea de stații de încărcare rapidă.
Peste 300 dintre aceste stații sunt acum în funcțiune de-a lungul
autostrăzilor și principalelor artere de transport din întreaga
Europă - altele noi adăugându-se în fiecare săptămână. Aplicația
interactivă Charging by Porsche ajută la localizarea stațiilor de-a
lungul traseului. La aceste stații de încărcare rapidă, autonomia
unui Porsche Taycan poate fi extinsă cu 150 de kilometri în
10 minute - suficient timp pentru a vă bucura de un espresso.

Planificator de încărcare.
Planificatorul de încărcare Porsche stabilește rute de călătorie,
inclusiv opriri de încărcare în Europa și SUA. Sistemul de navigație
calculează cel mai inteligent traseu pe baza informațiilor în timp
real. Traseul este actualizat continuu pentru a se asigura că
stațiile de încărcare sunt la îndemână. Planificatorul de încărcare
calculează de asemenea, performanța de încărcare a stațiilor și
calculează timpul pentru intervalul optim de încărcare până la o
stare de încărcare de 80%. De asemenea, poate lua în considerare
preferințele individuale cu privire la nivelul țintei de încărcare
a bateriei. Pentru performanțe maxime de încărcare, sistemul
reglează răcirea sau încălzirea bateriei cu mult timp înainte de
oprirea încărcării, asigurându-se că toate celulele sunt pregătite
în mod optim pentru procedura de încărcare. Funcțiile Charging
Planner sunt, de asemenea, integrate în aplicația Porsche Connect
și, prin urmare, pot fi utilizate și pe drum.

Tot conținutul Christophorus poate fi găsit pe
www.christophorus.porsche.com

* Pentru a atinge valoarea optimă a timpului de încărcare DC specificat (DC = curent continuu) pentru o încărcare de la 5 la 80%, este necesar un soclu de încărcare cu viteză
CCS (sistem de încărcare combinat) cu > 270kW și > 850V, precum și o temperatură a bateriei de 30 până la 35°C. Starea de încărcare la începutul încărcării nu trebuie să
depășească 5%. Determinarea timpului de încărcare specificat pentru un interval WLTP de 100 km se bazează pe aceiași parametri.
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Extinderea autonomiei unui Taycan cu până la

100 kilometri
la o stație de încărcare de 800 de volți durează doar

5 minute.*
484 kilometri
este autonomia maximă a modelului Taycan
cu baterie Performance Plus
(mixtă WLTP).

2.000 puncte de încărcare
în 50 de țări din întreaga lume
s-au alăturat deja rețelei exclusive
Porsche Destination Charging.
O prezentare generală este oferită de
Porsche Charge Map la
porsche.com/countries/e-performance

150.000 puncte de încărcare
pot fi utilizate prin intermediul aplicației
Charging by Porsche, fără a fi nevoie să vă înregistrați
suplimentar la furnizorul respectiv.
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Pasiunea pentru o legendă:
de la profesor de fizică la colecționar de Porsche 911.

Colecția lui Stanislav Vilenskyi include 30 de modele Porsche,
toate reprezentând diferite generații ale legendarului 911, atât
noi, cât și clasice. Colecția este structurată logic, reunind doar
cele mai puternice 911, inclusiv Turbo S, modelele GT3, GT2 și
GT3 RS ușoare, GT3 RS și Carrera GT. Cu toate acestea, colecția
lui Stanislav este mai mult decât un muzeu de modele legendare
911; este o adevărată flotă, cu toate mașinile întreținute și folosite
regulat.
Stanislav și-a început cariera ca lector și cercetător la
Universitatea Dnipro. Astăzi, este un om de afaceri de succes și
ardent pasionat de mașini sport Porsche. În exclusivitate pentru
Christophorus, am discutat despre adrenalină, dragostea sa pentru
mașinile sport și o perspectivă asupra a ceea ce te conduce spre
succes în viață. „Nu, nu mi-am dat doctoratul, deși scrisesem
teza”, spune domnul Vilenskyi zâmbind. „Când țara s-a confruntat
cu criza economică din anii 1990, a trebuit să-mi încep propria
afacere. Și, când ceva mă interesează, mă implic total, altfel pur
și simplu nu merge”. Stanislav fusese sigur că știința era destinul
său. Predase matematici superioare și fizică teoretică, scrisese mai
multe lucrări despre teoria cuantică a câmpului și avea în plan noi
cercetări, dar viața sa a luat-o pe un alt drum.
Mult mai târziu, s-a îndrăgostit de mașini. Ca lector universitar în
Uniunea Sovietică, nici măcar nu putea visa să dețină un Porsche
sau să-și adune propria colecție. Stanislav a devenit șofer din
necesitate, dar și-a dat seama repede că mașinile însemnau mult
mai mult pentru el. În 2005, în timp ce vizita un prieten în micul
oraș Munster, a văzut, pentru prima dată, un Porsche. Prietenul
său cumpărase de ceva vreme un model rar, dar apoi, din varii
motive, se decisese să îl vândă. Pentru Stanislav, a fost dragoste
la prima vedere.
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„Era un Porsche 911 996 GT3 MkII, o mașină sport, dinamică
și ușoară. Nu condusesem niciodată un Porsche până atunci,
dar am avut nevoie de mai puțin de cinci minute să fiu complet
cucerit, pentru că mașina era total diferită de orice condusesem
înainte. Am hotărât să o cumpăr. Nu era vorba despre preț, ci
despre o nouă calitate în viața mea, probabil cea mai semnificativă
schimbare pe care am trăit-o vreodată. După aceea am mai condus
diferite mașini, dar nu am mai simțit niciodată o emoție atât de
incredibilă ca în prima călătorie cu 911 996 GT3 MkII”.
Stanislav colecționează, de atunci, toate generațiile legendarei
911. El spune că își iubește toate mașinile la fel, dar modelul
Porsche 901 #473, din 1965, este foarte special pentru el.
Căuta de câțiva ani, dar nu a fost ușor să găsească o mașină cu
istoria potrivită și în stare bună. Exemplarul respectiv fusese
importat în California în anii 1960 și avusese mai mulți proprietari
înainte de a fi returnat în Germania, unde fusese perfect restaurat.
Când Stanislav a găsit mașina, a cumpărat-o fără ezitare.
Unele mașini din colecția lui Stanislav sunt cu peste jumătate
de secol mai vechi decât altele, dar asta este exact ceea ce îi
place lui Stanislav la Porsche. „Indiferent cât de vechi este, simți
întotdeauna că e un 911”, spune el. În ciuda faptului că majoritatea
mașinilor sale sunt destul de rare, ele sunt întreținute și utilizate cu
regularitate. Stanislav își conduce 911 991 GT3 MkII cu o cutie de
viteze manuală și un clasic 911 993 Turbo ca mașini de zi cu zi.

„Ador mașinile cu cutie de viteze manuală. Îmi place să simt
fiecare moment la volanul mașinii mele. O cutie de viteze manuală
asigură o conducere dinamică, entuziasmantă și, probabil, ușor
nebună, e ca și cum ai îmblânzi un animal sălbatic; tu îl controlezi
și nu invers. Motorul de 4 litri aspirat natural, cu 500 CP, al
911 991 GT3 MkII vă poate lăsa mut. Sunetul și puterea lui mă
fascinează și îmi fac pielea de găină de fiecare dată când întorc
cheia în contact. GT3 îmi oferă energie și îmi dă un imbold pentru
a începe noi proiecte de afaceri. Mașinile sport țin pasul cu ritmul
meu de viață. Am încercat să conduc berline de mai multe ori și a
fost complet plictisitor pentru mine, așa că le-am vândut imediat.
Îmi place adrenalina, nu numai la volan, ci și în afaceri și în viață”.
Stanislav nu amestecă niciodată hobby-urile cu afacerile. El este
concentrat în munca sa, dar absolut pasionat atunci când vine
vorba de colecționarea de mașini sport. „Colecționez mașini de
plăcere, așa că am câteva modele pe care nu le voi vinde pentru
toți banii din lume. Cred că e ciudat să vinzi plăcere și emoții
reale. Unul dintre ele este clasicul meu 911 993 Turbo. Mă
transportă într-o epocă complet diferită și îmi dă un sentiment
de apartenență la istorie. Iau casete audio vechi, le introduc în
casetofon și mă bucur de baladele rock din anii 1960 și 1970.
Muzica unor formații ca The Animals și The Doors împreună cu
sunetul incredibil al unui motor cu dublu turbocompresor, răcit
cu aer - o adevărată desfătare cu inginerie Porsche. Astea sunt
momentele în care mă simt extraordinar”.

Stanislav caută el însuși modele exclusive, în ciuda efortului pe
care îl solicită munca sa. Apreciază în mod egal cumpărarea,
deținerea și conducerea unei mașini și, dacă este necesar,
reînnoirea ei. Fiecare dintre noile sale mașini este unică și fiecare
model este fabricat de Porsche Exclusive Manufaktur. Partenerul
constant și de încredere al lui Stanislav în crearea de mașini unice
este Porsche Center Kyiv Airport, singurul dealer din Ucraina cu
statut Exclusive Flagship Dealer.
„Dacă colecția mea ar fi completă și nu ar mai exista mașini pe
care să vreau să le cumpăr, m-aș plictisi teribil”, spune Stanislav.
„Am în vedere mai multe modele; acum, de exemplu, vreau să
cumpăr un Porsche 911 Carrera 2.7 RS rar, din 1973. Este, practic,
primul Porsche ușor, cu doar 500 de mașini fabricate”. Stanislav
este plin de energie atât în afaceri, cât și în viață: „Când nu există
evoluție, îți poți pierde interesul; când crezi că ești în vârf și că nu
mai ai de crescut, începi să regresezi. Un nou viraj, noi peisaje, un
nou vis este înaintea ta, indiferent de cât de în vârstă ai fi”.
Stanislav definește succesul ca o combinație între o viață activă,
o minte agilă și noroc. Norocul este necesar, dar nu este singura
condiție a succesului, deși Stanislav spune că nu vei ajunge în vârf
fără el. Adăugați la el muncă grea, strategie, inteligență și caracter
și abia atunci vă puteți transforma visele în realitate.
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Porsche World Smart Mobility

Serviciile dumneavoastră de mobilitate
Porsche - flexibilitate de pionierat.

Mobilitatea viitorului a fost mereu despre aici și acum.
Serviciile de mobilitate Porsche pot satisface o multitudine de cerințe și
sunt ideale pentru toți cei care prețuiesc experiențele noi, trăiesc liber și
cărora le place să ia decizii spontan.

42

911 Carrera 4S Cabriolet: consum de combustibil (în l/100km) mixt 11,1–10,7; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 252–242

Porsche Drive Rental. Flexibilitate totală.
Asociat întotdeauna cu o experiență excepțională.

Doriți să închiriați un Porsche pe moment, într-un mod flexibil și
simplu? Nimic mai ușor. Folosiți Porsche Drive Rental și alegeți-vă
modelul Porsche visat din flota disponibilă, în prezent, în 10 locații
în toată Germania. În ultimul an, Dortmund, Düsseldorf, Köln,
München și Saarbrücken s-au adăugat punctelor deja existente la
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Hamburg și Sylt. Extinderea serviciului de
închiriere de vehicule va continua și în 2021. Porsche Drive Rental
este acum disponibil în peste 30 locații din 7 țări din întreaga lume.
Este foarte ușor să faceți rezervarea online prin intermediul
site-ului Porsche Drive Rental: selectați o locație de închiriere,
alegeți modelul Porsche pe care doriți să îl conduceți, bucurați-vă
de flexibilitatea de a putea decide asupra unei perioade cuprinse
între 3 ore și 28 de zile și apoi rezervați. Flota variază în funcție
de locație. Și pentru cei care încă mai caută cadoul perfect, acum
puteți să oferiți plăcerea de a conduce, cu un voucher
Porsche Drive Rental.

Pentru mai multe
informații despre Porsche
Drive Rental, termenii și
condițiile de închiriere și
mașinile sport disponibile,
vizitați porsche.com/drive
sau scanați codul QR.
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Porsche World Smart Mobility

Abonamentul Porsche Drive. Plăcerea de a conduce
nelimitat. Fără angajament pe termen lung.

Doriți să conduceți o mașină sport mai mult de câteva ore sau
câteva zile, dar vreți să vă păstrați flexibilitatea atunci când vine
vorba de alegerea modelului? Cu abonamentul Porsche Drive,
vă puteți abona la automobilele din Germania pentru o perioadă
minimă de 6 luni - și trebuie doar să anunțați cu 3 luni înainte
pentru a anula.*
Oferta este extrem de simplă și, prin urmare, poate fi adaptată cu
ușurință cerințelor dumneavoastră. O selecție personalizată și o
gamă extinsă de vehicule Porsche vă oferă acces la mașini aproape
noi, care vin toate cu garanțiile Porsche de fabrică. Oferta se aplică
tuturor seriilor Porsche, de la modelele de bază până la modelele S,
E-Hybrid și GTS.
Pentru a vă asigura plăcerea de a conduce, 1.250 de kilometri
pe lună sunt incluși gratuit. După semnarea acordului, vehiculul
este înregistrat și asigurat la Porsche Financial Services. În plus,
toate costurile sunt acoperite, inclusiv uzura, precum și anvelopele
de vară și de iarnă, cu o protecție asiguratorie cuprinzătoare
și liniștitoare. Tot ce trebuie să faceți este să vă ocupați de
combustibil.
Aveți flexibilitatea de a conduce în orice moment modelul Porsche
la care visați, fără niciun angajament pe termen lung.

Macan:
consum de combustibil (în l/100km) mixt 11,0–10,2;
Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 250–232
911 Carrera 4S Cabriolet:
consum de combustibil (în l/100km) mixt 11,1–10,7;
Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 252–242
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* Perioada minimă pentru Porsche Drive Single-Vehicle Subscription disponibil în SUA și Canada este de o lună.

Porsche Drive Flex.
Când un singur Porsche nu este suficient.

În viață, de multe ori trebuie să te hotărăști în favoarea unuia - și,
prin urmare, nu a celuilalt. Din fericire există excepții. Puteți
conduce 911 astăzi și Cayenne sport mâine - iar acest lucru este
posibil datorită abonamentului Porsche Drive Multi-Vehicle din
SUA și Canada, precum și Porsche Drive Flex ca proiect pilot
pentru Germania, la Hamburg.
Abonamentele vă oferă acces la o selecție largă de modele
Porsche. Așadar, în fiecare zi, veți experimenta modelul Porsche
care vi se potrivește cel mai bine la momentul respectiv. Acum vă
puteți răsfăța conducând întreaga gamă de mașini sport.

Folosind aplicația, puteți schimba cu ușurință vehiculele în funcție
de cerințele dumneavoastră. Mașina dorită va fi livrată în orice
locație de pe teritoriul contractului și vă va fi predată personal, de
un concierge. Taxa lunară include toate costurile de funcționare, cu
excepția combustibilului.
Cea mai importantă întrebare care rămâne: ce vreau să conduc mai
departe? Acum puteți decide care model Porsche vi se potrivește
cel mai bine.

Toate informațiile despre abonamente sunt disponibile la:
–– www.porsche.com/germany/motorsportandevents/porschedrive (Germania)
–– www.porsche-hamburg.de/de/porsche-drive/porsche_drive_flex_de_ham.html (proiect pilot la Hamburg)
–– www.porsche.com/usa/accessoriesandservices/porschedrive (SUA)
–– www.porsche.com/canada/en/accessoriesandservices/porschedrive/subscription (Canada)
–– www.customer.drive.porsche.com/germany/en (Franța, Rusia și Elveția)
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Porsche World Porsche Motorsport

E nevoie de o echipă pentru a împlini un vis.
Noul Porsche 911 GT3 Cup.

Motorsportul este un efort de echipă. Așa a fost dintotdeauna.
Și așa va fi întotdeauna. Mai ales când vine vorba despre cursele
de clienți, unde spiritul de echipă - sau #DreamSpirit așa cum îl
numim noi - face diferența. Adevărul din spatele tuturor reușitelor?
Este nevoie de o echipă pentru a împlini un vis. Indiferent dacă este
vorba de victorii în cursele de 24 de ore sau de reușite în cursele
Porsche one-make, #DreamSpirit este pe primul loc.
Cu Porsche 911 GT3 Cup, acum există un nou membru al echipei
pe grila de start pentru echipele de curse ale clienților, fanii
sportului cu motor și toți cei care iubesc mașinile sport. Prima
mașină de curse bazată pe generația a 8-a Porsche 911 (992) are
acum un motor care produce 375kW (510 CP). Motorul de 4,0 litri
aspirat natural, cu șase cilindri dispuși orizontal, își declară fără
rezerve menirea de a participa la curse și de a câștiga.
Probabil cea mai versatilă mașină de curse de la Porsche.
Noul 911 GT3 Cup este coechipierul ideal atât pentru tinerele
talente, cât şi pentru profesioniștii cu experiență care doresc să
obțină cei mai buni timpi posibil. Iar ei pot dovedi asta pe
circuitele din întreaga lume: pe lângă competiția în curse
clasice, legendare, de anduranță, precum cursa de 24 de ore de

la Nürburgring, noul 911 GT3 Cup va fi prezent în campionatele
naționale și internaționale de marcă. În primul său sezon, va
concura la Carrera Cups Asia, Benelux, Germania, Franța și SUA,
precum și la competiția internațională Porsche Mobil 1
Supercup (PMSC).
Mai mult decât o rampă de lansare - Porsche Mobil 1 Supercup.
PMSC atrage cei mai puternici piloți și captivează spectatorii
cu curse pe cele mai spectaculoase circuite din lume. Cu opt
curse în programul-cadru al evenimentelor de Formula 1 din
Europa în 2021, PMSC este cel mai important campionat de
marcă al Porsche. Cu mașini similare pe circuit, intră în joc factori
precum talentul, spiritul de echipă și urmărirea unui vis comun.
#DreamSpirit pur sânge. De la primul sezon din 1993, un lucru
este sigur: cei care confirmă în PMSC au calea deschisă pentru o
carieră de succes în motorsport.
Mai multe informații despre Porsche Motorsport.
Vizitați www.porsche.com/motorsport pentru a descoperi
totul despre campionatele de marcă ale Porsche și noul
Porsche 911 GT3 Cup.
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Porsche World Porsche Experience

Porsche Ice Experience.
O privire asupra sezonului 2022.

Destinația este întotdeauna acolo. Și va fi atinsă cu precizie,
previziune și curaj. Cu pasiune. În ciuda oricărei rezistențe.
Următoarea provocare se întrevede deja - sezonul 2022.
Sunteți gata să ieșiți din rutina obișnuită și totuși să rămâneți
ferm pe drumul cel bun? Patru programe de iarnă, alimentate cu
adrenalină, vă așteaptă la Porsche Ice Experience 2022 - fără
îndoială cea mai entuziasmantă formă de pilotaj pe gheață.
Segmentele solicitante și tehnice ale pistelor vă vor testa continuu
limitele în serii de antrenamente care se bazează unul pe celălalt.
În cadrul programului: manevre de evitare, tehnici de frânare
direcționate și derivă controlată. Puls crescut garantat. În plus,
evenimentul special de antrenament Ice Cup oferă condiții ideale
pentru un sprint pe gheață în mașinile de curse Porsche GT.
O provocare exclusivă care necesită precizie maximă.
Un lucru este sigur: nu veți uita niciodată experiența manevrelor
pline de adrenalină pe zăpadă și gheață, într-un Porsche.
Până atunci, nu mai rămâne decât un singur lucru de spus:
Nähdään pian! Sau pur și simplu: Ne vedem în curând!
Dacă aveți întrebări cu privire la Porsche Ice Experience
sau sunteți interesat să faceți o rezervare, vă rugăm să ne
contactați la:
Tel.: +49 (0) 711 508 705 29
E-mail: porscheiceexperience@sporttotal.com
Internet: www.porsche.com/iceexperience
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Așteptând iarna
cu nerăbdare.

Datele și prețurile pentru 2022 vor fi
disponibile online în vara lui 2021.
Sunteți gata pentru experiențe de iarnă
extraordinare care vă vor testa limitele?
Îmbrăcați-vă călduros și înscrieți-vă
la buletinul informativ Porsche Ice
Experience. Echipa Porsche Ice Experience
va fi încântată să vă informeze despre
momentul în care vă puteți rezerva
sesiunea de antrenament de vis.

Adrenalină.
Entuziasm.
Fericire.

Vacanțele: cea mai dinamică perioadă a anului.

Porsche World Porsche Experience

Porsche Travel Experience.
25 de ani plini de clipe de neuitat.

Transformați-vă în realitate visele de călătorie pe care le aveți
de ani de zile. Descoperiți cele mai frumoase țări din lume pe
cele mai sinuoase drumuri. Relaxați-vă în timp ce accelerați.
Trăiți împreună momente unice. Lăsați cotidianul să dispară
în oglinda retrovizoare, în timp ce vă bucurați de o plăcere
automobilistică pură.
Porsche Travel Experience sărbătorește 25 de ani de plăcere
de condus complet neegalată, atracții culturale și delicii
culinare. Ceea ce a început ca o oportunitate pentru un
test drive extins, a devenit de mult timp o călătorie de lux,
clasică. Pasionații de Porsche se bucură de experiențe din
întreaga lume, care transformă vacanța în ceva special - la
volanul unui Porsche.

Descoperiți locuri unice, cu ghizi turistici experimentați și porniți
într-o călătorie de neuitat. Călătoriți prin peisaje vulcanice,
accidentate și regiuni pitorești de coastă. Prin trecători de munte
provocatoare și șesuri legendare. De la orașe vibrante, la sate
retrase, de munte.
Aruncați o privire la diversele programe pentru 2021 și sărbătoriți
un an aniversar special împreună cu Porsche Travel Experience.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
Tel.: +49 711 508-70539
E-mail: porschetravelexperience@sporttotal.com
Internet: www.porsche.com/travelexperience

Modele 911 Carrera: consum de combustibil (în l/100km) mixt 11,1–10,3;
Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 253–233
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Porsche World Porsche Experience

Porsche Track Experience.
E timpul să luăm startul.

Viteza crește, nivelul de adrenalină la fel. Pielea se face de găină.
Prin viraje și pe linia dreaptă. Și, la un moment dat, apare acel
sentiment sublim. Fascinația Porsche.
Porsche Track Experience este îmbibat de tradiție urmărită cu
pasiune din 1974. Încă din prima secundă, a fost vorba despre
performanță absolută, siguranță maximă și plăcere de
conducere pură. Kilometru după kilometru. Nimic nu s-a
schimbat până astăzi.
Evident, asta se aplică și în noul sezon: obținerea celei mai mari
siguranțe și plăceri la volan. Doriți să testați o mașină sport la
adevărata ei valoare și să vă explorați propriile limite în viraje
strânse? Porsche Track Experience vă însoțește în dezvoltarea
personală și de conducere - de la începător, până la profesionist.
Indiferent de provocarea pe care o căutați, aici vă puteți testa
performanțele. Cu niveluri de antrenament diferite și
evenimente de pregătire speciale - toate adaptate la abilitățile
și obiectivele dumneavoastră.
Dacă aveți întrebări despre Porsche Track Experience sau sunteți
interesat să faceți o rezervare, vă rugăm să ne contactați la:
Tel.: +49 711 508-70549
E-mail: porschetrackexperience@sporttotal.com
Internet: www.porsche.com/trackexperience
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Modele 911 Carrera:
consum de combustibil (în l/100km) mixt 11,1–10,3;
Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 253–233

Antrenament special: E-Warm-up.

Nivel de antrenament: Precision.

Experimentați Porsche E-mobilitate pentru o zi întreagă cu modelele
Porsche Taycan. V-am stârnit deja interesul?

Cu antrenamentul Precision, învățați să atingeți limitele fizicii
conducând pe diferite secțiuni, cu ajutorul „conducerii ghidate”.

Obiectivul comun: simularea în siguranță a situațiilor critice din
traficul rutier zilnic, la viteze diferite, și testarea potențialului de
performanță al unui Porsche Taycan. Practicați frânarea eficientă,
efectuați exerciții de schimbare a benzii de circulație și învățați cum
să controlați sub- și supravirarea. Lăsați-vă ghidați de trasa perfectă
pe diferite secțiuni ale circuitului și testați-vă propria siguranță în
slalom. Accentul este întotdeauna pus pe plăcerea de conducere
complet electrică.

Răspundeți corect la posibilele pericole din trafic. Estimați viteza
cu precizie. Și efectuați perfect manevre de evitare a pericolelor.
Provocarea: direcție precisă, frânare adecvată și accelerație
controlată. Rezultatul tangibil: plăcere dublată de siguranță la
volan.

Transformați-vă visele în realitate și trăiți o zi de neuitat cu
evenimentul special de antrenament E-Warm-up de la
Porsche Track Experience.

Sunteți gata? Aliniați-vă la start și experimentați o plăcere de
conducere fără egal, cu antrenamentul Precision, de la Porsche
Track Experience.

Următoarea provocare este întotdeauna acolo: după Precision,
următorul nivel de antrenament vă așteaptă deja - Performance.

Taycan Turbo S: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 25,6-24,3; Emisii de CO₂ (în g/km) mixte 0
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Lumea Porsche Rute de aur Cipru

Descoperirea satelor din
jurul capitalei.

S-ar putea să fiți surprinși să vă dați seama că Cipru, o insulă
renumită pentru climatul său cald, este și un loc în care iarna
puteți conduce de la plajă la munții înzăpeziți în doar o oră. Într-o
țară cu peisaje spectaculoase, pe distanțe scurte, drumurile de
aici vă sunt cel mai bun prieten. Un ingredient pentru o călătorie
perfectă: noul Porsche Taycan 4S, complet electric.
Nicosia, capitala Ciprului, este plină de clădiri înalte și trafic aglomerat. Cu toate acestea, zona care o înconjoară are multe sate
frumoase care așteaptă să fie descoperite, la volanul unui electrizant Taycan 4S, bucurându-vă de autonomia bateriei de 380 km.
Chiar dacă suntem într-un moment de carantină din cauza
pandemiei de COVID-19, ne păstrăm spiritul de aventură intact,
și vom porni să descoperim satele uimitoare din zona
montană.
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Taycan 4S: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,0-21,0; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

Călătoria noastră începe la Showroom-ul Porsche Center din
Nicosia, într-un Porsche Taycan 4S, o mașină parcă special
făcută pentru aceste drumuri. Peisajul se schimbă de la câmpuri
verzi, luxuriante, la plantații de măslini, iar apoi urcă încet spre
dealurile abrupte către munte. Aici, începe distracția. Conducând
pe curbele strânse și acele de păr, Porsche Taycan se simte
ca și cum ar dansa. Înconjurați de cedri și pini, ne pătrunde un
sentiment de seninătate și libertate, departe de agitația
orașului aglomerat.
Intrând în Valea Marathasa, ținutul multor sate fermecătoare din
Cipru, ajungem în Kalopanayiotis. Acest frumos sat pare să fi ieșit
din paginile unei cărți cu basme. Casele tradiționale, cocoțate pe
dealuri, oferă o priveliște pitorească. În vale, se găsește un pod
venețian care datează din secolul al XVI-lea. Este podul de
peste râul Serrachis și, conform tradiției, aici Sfântul Pavel și
Sfântul Barnaba l-au botezat pe Sfântul Heracledie,
primul Episcop al Ciprului.
Podul a fost singura cale spre mănăstirea Ayios Ioannis (Sf. Ioan)
Lampadistis, care este acum inclusă pe lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, împreună cu alte nouă biserici bizantine pictate, din lanțul
muntos Troodos. O parte din clădire a fost folosită, în trecut, și ca
sală de clasă pentru copiii din școala elementară. Alături de ea, se
află muzeul icoanelor bizantine și o capelă latină care conține cea
mai mare serie de picturi italo-bizantine din Cipru.
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Taycan 4S: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,0-21,0; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

Urmându-ne traseul, facem la dreapta chiar la capătul satului
Kalopanayiotis. Drumurile frumoase și sinuoase ne însoțesc până
la satul Moutoullas, la doar 5 minute de mers cu mașina. Fiecare
dintre aceste sate, chiar dacă sunt atât de apropiate, oferă peisaje
diferite și sunt admirate atât de localnici, cât și de vizitatori. Să
conduci un Porsche Taycan 4S pe aceste drumuri, cu confortul pe
care îl oferă, este un vis absolut.
Moutoullas este construit în amfiteatru, ceea ce înseamnă
că puteți vedea aproape întregul sat de pe un singur drum.
De aici putem zări biserica Panayia din Moutoulla, construită în
secolul al XIII-lea, și frumoasele case ridicate în jurul ei. Satul este,
de asemenea, renumit pentru izvoarele sale locale de apă dulce și
pentru produsele artizanale.
Continuând călătoria noastră, trecem pe lângă satele Pedoulas
și Prodromos și începem, treptat, să vedem dealuri acoperite de
zăpadă în jurul nostru - un minunat peisaj de iarnă.
Ultima oprire este în zona Troodos, adesea numită smaraldul
Ciprului, deoarece este cel mai mare lanț muntos al insulei.
Conducând de-a lungul acestor drumuri montane cu serpentine,
este ușor de constatat că Porsche Taycan este, mai presus de
orice, o adevărată mașină sport.
Zăpada în Cipru nu este un fenomen rar, chiar dacă insula este
binecuvântată cu zile însorite pe tot parcursul anului. Ora magică
de la apusul soarelui face peisajul perfect pentru fotografii, cerul
galben și roz reflectându-se în zăpada sclipitoare. O oprire aici
este esențială pentru a admira priveliștile uluitoare, și pentru a
savura liniștea zonei. Mici magazine oferă mâncare locală și vin
tradițional și puteți face chiar și drumeții de-a lungul celebrelor
trasee naturale.
Un lucru este sigur: cu peisajele nesfârșite pe care le oferă,
Cipru este locul perfect pentru o nouă aventură și are drumuri
care așteaptă să fie explorate cu un partener de încredere.
O frumusețe urbană, care se potrivește fără efort, cu natura:
Porsche Taycan 4S.
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Porsche a dat startul sezonului de
festivaluri în România.
58

Taycan Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 29,4-28,1; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

Lansare Taycan Cross Turismo

Taycan Cross Turismo,
vedeta unui eveniment realmente
electrizant.
Pe de o parte, scena de rock alternativ live, cu cele mai în vogă trupe,
vibrând la maxim în difuzoare și mobilizând mulțimea într-o senzație
comună de libertate și entuziasm. Pe de alta, Taycan Cross Turismo,
silențios, dar impunător, ascunzând sub capotă sutele de cai putere,
pur electrici, și furând toate privirile.
Primul festival de după startul pandemiei, organizat de Porsche, s-a
bucurat de o atmosferă incendiară, într-o companie exclusivistă,
formată din clienți, presă și pasionați ai mărcii. Evenimentul a inclus
prezentarea modelului lansat în premieră în România, intervenții pe
teme de mobilitate electrică din partea unor jurnaliști pasionați de
acest domeniu și numeroase momente memorabile.
Pe parcursul a 5 ore, 5 trupe românești de rock alternativ au încântat
și animat publicul prezent la eveniment: Rockabella, Moon Museum,
Eyedrops, Omul cu Șobolani și Byron.
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Lansare Taycan Cross Turismo

Adrian Mitrea, Editor 0-100.ro, și Mircea Meșter,
Publisher Autocritica.ro, au răspuns întrebărilor din public și
au povestit despre experiențele lor cu mașinile electrice, despre
infrastructura de încărcare disponibilă în România și despre
beneficiile pe care le aduce cu sine condusul unui automobil
complet electric.
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Porsche Taycan Cross Turismo extinde portofoliul de produse
al primei game de mașini sport complet electrice Porsche, fiind
considerat cel mai versatil model electric, cu capacități off-road
de invidiat pe noul șasiu de înaltă tehnologie, cu tracțiune
integrală și suspensie pneumatică adaptivă. Crossover-ul Taycan
are un motor electric inovator, pe arhitectură de 800 de volți și
este disponibil în patru variante:
• Taycan 4 Cross Turismo cu 280 kW (380 CP), overboost de
putere pentru Launch Control 350 kW (476 CP), accelerație
0-100 km/h în 5,1 secunde, viteză maximă 220 km/h,
autonomie (WLTP) 389-456 km.
• Taycan 4S Cross Turismo cu 360 kW (490 CP), overboost de
putere pentru Launch Control 420 kW (571 CP), accelerație
0-100 km/h în 4,1 secunde, viteză maximă 240 km/h,
autonomie (WLTP) 388-452 km.
• Taycan Turbo Cross Turismo cu 460 kW (625 CP), overboost
de putere pentru Launch Control 500 kW (680 CP), accelerație
0-100 km/h în 3,3 secunde, viteză maximă 250 km/h,
autonomie (WLTP) 395-452 km.
• Taycan Turbo S Cross Turismo cu 460 kW (625 CP), overboost
de putere pentru Launch Control 560 kW (761 CP), accelerație
0-100 km/h în 2,9 secunde, viteză maximă 250 km/h,
autonomie (WLTP) 388 - 419 km.

Deși a furat atât privirile, cât și inimile celor prezenți, trebuie să vă
spunem că Taycan Cross Turismo și-a epuizat deja cota disponibilă
pentru România. Vestea bună este că îl vom putea admira în curând
pe străzile din țara noastră. Pentru noi ceilalți, Taycan Cross Turismo
rămâne un model de bucket list, dar și mai mult de atât: mașina
la volanul căreia vrem să fim pe drumul nostru către experiențe
memorabile din toate colțurile lumii.
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#PorscheExperience – experiențele
împărtășite animă prieteniile de durată
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#PorscheExperience

Unul dintre lucrurile pe care le știm cu certitudine la Porsche este
acela că orice experiență de condus la volanul oricărui model, este
una de neuitat. Plăcere, bucurie, surpriză, adrenalină toate acestea
sunt rezultat al ADN-ului sportiv al Porsche, fiecare model fiind
capabil să-ți aștearnă un zâmbet pe față atunci când îți petreci
câteva ore în compania lui.

Fiecare dintre ele a fost prilej de valuri de adrenalină și pretext
potrivit pentru a testa performanțele diferitelor modele Porsche –
de la agilitatea surprinzătoare a unui Macan pe suprafață udă,
la demarajul de rachetă al unui 911 Turbo S cu frâne ceramice,
bineînțeles, la precizia extraordinară în curbe a unui 718 și, în fine,
la sportivitatea electrică a unui Taycan Turbo S.

La începutul lui iunie, săptămâna evenimentelor
#PorscheExperience #PorscheOnTrack, s-a desfășurat punând
în valoare o pleiadă de modele noi, sportive și SUV-uri, electrice
și cu motoare convenționale, pentru ca efectul Porsche să fie cu
adevărat intens.

Am organizat sesiuni distincte pentru clienți, colegi, membri ai
Porsche Club și jurnaliști. Alături de „Herwatch”, am avut inclusiv
o sesiune specială, dedicată doamnelor pasionate nu numai de
ceasuri prețioase, dar și de sportive extraordinare. Numitorul
comun al tuturor sesiunilor a fost zâmbetul Porsche, acea expresie
radioasă greu de descris, care apare pe fețele tuturor celor care
descoperă, și pot compara, universul performanțelor Porsche,
multitudinea felurilor în care diferitele modele pot să te surprindă,
dar și să te reasigure că ești mereu la volanul unei mașini din
aceeași familie legendară.

Ghidați de doi instructori profesioniști, invitați special ca să
ne dezvăluie secretele și tacticile condusului sportiv în stil
Porsche, am trecut prin patru probe – una de derapaj controlat,
alta de demaraj în trombă folosind funcția Launch Control și
experimentând apoi frânarea de la 100 la 0, a treia de slalom
și o a patra de circuit tehnic.
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Circuitul este, desigur, cel mai potrivit mediu de a testa, învăța,
experimenta modelele Porsche, dar avantajul cel mai mare este că,
la finalul zilei, te poți bucura de aceste performanțe excepționale
chiar din partea propriei tale mașini, toate modelele implicate în
#PorscheExperience fiind modele de serie, disponibile pentru
orice client.
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Lumea Porsche Porsche Driver’s Selection

Mobilitatea Porsche, extinsă.
Porsche eBikes Sport și Cross.

Spirit de pionier, sete de libertate, gust
pentru aventură - atribute care au
propulsat întotdeauna Porsche înainte.
Și care ne-au inspirat în mod constant să
combinăm emoția pură cu performanța
maximă și tehnologia de ultimă oră.
Cu ajutorul producătorului german de
biciclete premium ROTWILD, această
filosofie este acum aplicată nu doar pe
patru, ci și pe două roți - cu Porsche
eBikes Sport și Cross. Indiferent dacă
mergeți prin jungla urbană pe eBike Sport
sau cuceriți terenul pe eBike Cross: cu un
cadru inspirat de silueta Porsche, ambele
modele sunt esența unui design adevărat
și tovarășul perfect pentru viața de zi cu
zi. Iar toate astea sunt posibile datorită
expertizei aduse de colaboratorii noștri,
precum și componentelor tehnice de
înaltă calitate, de la producători renumiți,
cum ar fi motorul SHIMANO EP8 de înaltă
performanță și roțile CRANKBROTHERS,
proiectate pentru o rigiditate sporită.
Cu aceste eBikes, extindem considerabil
conceptul Porsche de E-mobilitate,
început cu modelele Taycan.
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Porsche eBike Sport.
Noul tău tovarăș în oraș, la țară, pentru
navetă și în timpul liber. Cu Porsche
eBike Sport, firele schimbătorului de
viteze electronic SHIMANO DI2 și cele
ale puternicelor frâne MAGURA sunt
ascunse în ghidon, permițând privirii să
observe doar elementele esențiale. Afișajul
color SHIMANO vă arată viteza, distanța
și modul curent în timp real. Noaptea,
prioritatea este să vezi și să fii văzut.
Cu lumini LED elegante, integrate în tija
și suportul șeii, sunteți perfect echipat
pentru aceasta.
Porsche eBike Cross.
Creat pentru oamenii cărora le place
să se aventureze dincolo de calea
bătătorită - întotdeauna cu stil și cu sete
de aventură. Datorită puternicului sistem
de frânare MAGURA cu discuri de frână
optimizate pentru biciclete electrice,
Porsche eBike Cross se va opri oricât
de precară ar fi situația, menținându-vă
pe drumul cel bun, chiar dacă e departe
de calea bătătorită. Șaua reglabilă
hidraulic CRANKBROTHERS vă permite
să descoperiți o poziție complet nouă și
să vă bucurați de libertate de mișcare
maximă. Anvelopele antiderapante pentru
biciclete de munte CONTINENTAL Cross
King oferă o aderență optimă, chiar și pe
terenuri dificile.

eBike Sport:
Dimensiunea cadrului L:
WAP 061 EBT 0M 00L
Dimensiunea cadrului M:
WAP 061 EBT 0M 00M
Dimensiunea cadrului S:
WAP 061 EBT 0M 00S
eBike Cross:
Dimensiunea cadrului L:
WAP 061 EBS 0M 00L
Dimensiunea cadrului M:
WAP 061 EBS 0M 00M
Dimensiune cadrului S:
WAP 061 EBS 0M 00S
Descoperiți lumea Porsche Driver’s
Selection în centrul dumneavoastră
Porsche sau în magazinul nostru online.
Internet: www.porsche.com/shop

Taycan Turbo S Cross Turismo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,4–24,4; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

911 Carrera S Cabriolet: consum de combustibil (în l/100km) mixt 11,0–10,3; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 250–233

Porsche World Porsche Design

Mașina ta sport.
Pentru încheietura mâinii.

Visul de a deține un ceas de mână personalizat, care să se
potrivească perfect propriei mașini sport configurate personal,
este pe cale să devină realitate: cu ceasurile personalizate de la
Porsche Design, orologeria elvețiană de înaltă calitate răspunde
stilului unic al fiecărui proprietar. Elemente ale legendarei 911
au mai fost disponibile pentru încheietura mâinii. Dar acum, cu
ajutorul configuratorului de ceas special dezvoltat, aproximativ
1,5 milioane de combinații de design pot fi folosite pentru a crea o
capodoperă tehnică personalizată. Ceea ce face ceasul inseparabil
nu numai de modelul 911 - ci și de cel care îl poartă.

Ceasul poate fi comandat de la reprezentanțele Porsche
participante din Germania, SUA și Marea Britanie, folosind
codul generat după finalizarea configurării.
Informații suplimentare pot fi găsite la:
www.porsche-design.com/custom-built-timepieces
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Taycan Turbo: consum de energie electrică (în kWh/100km) mixt 26,6-22,9; Emisiile de CO₂ (în g/km) mixte 0

Porsche World Sustainability

Sustenabili în viitor.
Cu mai puțin material tipărit.

Performanța trebuie să fie în armonie cu protecția resurselor și
a planetei noastre. De aceea, dezvoltăm în mod constant soluții
care să ne facă performanța sustenabilă. O abordare responsabilă
a relației cu oamenii, mediul și societatea, de-a lungul lanțului
valoric, este adânc înrădăcinată în strategia noastră corporativă.
Impact asupra mediului? La modul ideal, zero! Cu acest obiectiv,
Porsche urmărește conceptul unei fabrici fără amprentă asupra
mediului. Își propune să utilizeze doar atât de mult material cât
este necesar, cu o calitate a utilizării cât mai înaltă posibil. Nu doar
în ceea ce privește valorificarea eficientă a materialelor, a apei
și a energiei, ci și atunci când vine vorba de evitarea ambalajelor
sau a deșeurilor inutile. În acest context, urmărim, de asemenea,
comunicarea prin tipăriturile pe care le producem despre
vehiculele și serviciile noastre.
Porsche vrea să stabilească standarde în ceea ce privește
durabilitatea mediului. Prin urmare, trebuie să acționăm în
consecință și să aducem schimbări fundamentale. Comunicarea
digitală se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare, iar
pasionații Porsche, în special, preferă informații care sunt pe deplin
actualizate, disponibile ușor și care pot fi accesate pe diverse
platforme multimedia. De aceea, nu vom mai tipări Porsche News
și vom folosi, în schimb, canale digitale în viitor.
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Porsche World Sustainability

Avantajele sunt la îndemână:
buletinul informativ Porsche.

De mulți ani, v-am împărtășit visul mașinilor sport
în numeroase ediții ale Porsche News. Am fost
deosebit de pasionați să vă prezentăm noi modele și
să vă oferim informații exclusive despre fascinanta
lume Porsche. Cu toate acestea, numărul de astăzi al
Porsche News este și ultimul.
Vrem să vă insuflăm, în continuare, entuziasm pentru
marca Porsche, prezentând subiecte care să vă
inspire. În buletinul informativ lunar Porsche, distribuit
gratuit, vă vom putea ține la curent și mai rapid cu
toate noutățile. Modele noi care se lansează? Articole
interesante în magazinul Porsche sau vești interesante
despre companie? Despre toate acestea, și mult mai
multe, veți afla de aici. Linkurile personalizate vă vor
duce direct la informații suplimentare.
Așteptăm cu nerăbdare să vă regăsim ca nou cititor al
buletinului informativ lunar Porsche și continuăm să vă
oferim conținut nou-nouț legat de marca Porsche.
Abonați-vă la newsletter-ul Porsche gratuit pe
porsche.com/newsletter.
Alternativ, scanați codul QR pentru a vă abona.
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Soul, electrified.
Noul Taycan Cross Turismo

Taycan Turbo S Cross Turismo: consum mixt de energie electrică (în kWh/100 km) 26,4–24,4; Emisii mixte de CO₂ (în g/km) 0
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