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Szanowni Państwo

dziękujemy za zainteresowanie i skonfigurowanie swojego wyjątkowego Porsche.

Marka Porsche jest ucieleśnieniem sportowej osobowości i ducha rywalizacji. Każdy nasz
samochód dysponuje unikalnym DNA, łączącym sportowy charakter, ponadczasowy styl oraz
indywidualizm. Osiągi i wydajność w wydaniu Porsche wynikają z pasji poszukiwania
najlepszych rozwiązań, które skutecznie oraz inteligentnie przetwarzarzają moc na prędkość i
zwycięstwo.

Mamy nadzieję, że oferta stworzona w konfiguratorze jest przekonująca i atrakcyjna.

Szczegółowe informacje dostępne są w wybranym Porsche Centrum, gdzie doradca sprzedaży
z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły, a także zaproponuje dogodne
rozwiązania finansowe oraz zaprezentuje dostępne akcesoria. Prosimy pamiętać, iż - z uwagi na
lokalne przepisy i ograniczenia - dostępność modeli i opcji może różnić się w poszczególnych
krajach. Ponadto, zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego, zastępując je bezzwrotnie. Konfiguracja nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Indywidualny Kod Porsche można wysłać do wybranego Porsche Centrum, którego dane
adresowe znajdą Państwo pod adresem www.porsche.pl.

Więcej informacji otrzymają Państwo bezpośrednio w wybranym Porsche Centrum, którego
adres znajdą Państwo na www.porsche.pl

Z poważaniem

Zespół Porsche

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PN4S7DD3



Porsche Macan
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Ważne informacje

Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcie jak najlepiej przedstawiało skonfigurowane Porsche, jednak różnice w kolorach i

wyglądzie są dopuszczalne. Kolory i balans bieli zależą od indywidualnych ustawień wyświetlacza, na którym oglądana

jest strona.
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Dane techniczne 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung
(PDK)

Układ napędowy

Liczba cylindrów 4

Rodzaj benzyny 98

Średnica cylindra 82,5 mm

Skok tłoka 92,8 mm

Pojemność skokowa 1 984 cm³

Moc (kW) 195 kW

Moc (KM) 265 KM

Zakres obrotów silnika dla maksymalnej mocy 5 000 - 6 500 /min

Maksymalna prędkość obrotowa silnika 6 800 /min

Maksymalny moment obrotowy 400 Nm

Zakres obrotów silnika dla maksymalnego momentu
obrotowego

1 800 - 4 500 /min

Maks. moc z 1 litra pojemności (kW/l) 98,00 kW/l

Maks. moc z 1 litra pojemności (KM/l) 133,00 KM/l

Zużycie paliwa/emisje (WLTP)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 10,1 - 10,7 l/100 km

Emisje CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) 228 - 243 g/km

Nadwozie

Długość 4 726 mm

Szerokość (z lusterkami) 2 097 mm

Wysokość 1 621 mm

Rozstaw osi 2 807 mm

Średnica zawracania 12,0 m

Masa własna (DIN) 1 845 kg

Masa własna (EU) 1 920 kg

Dopuszczalna masa całkowita 2 510 kg

Maksymalna ładowność 665 kg

Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem) 2 000 kg

Maksymalna masa przyczepy (bez hamulca) 750 kg

Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu z systemem
transportu dachowego Porsche

75 kg

Wymiary i pojemności

Pojemność bagażnika z tyłu 458 l

Otwarta przestrzeń bagażowa (za przednimi siedzeniami) 954 l

Otwarta przestrzeń bagażowa (do górnej krawędzi tylnych
siedzeń)

488 l

Maksymalna pojemność bagażnika (za przednimi fotelami,
do dachu)

1 503 l
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Dane techniczne  (dalej) 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung
(PDK)

Zbiornik paliwa 65 l

Osiągi

Prędkość maksymalna 232 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 6,4 s

Przyspieszenie 0-100 km/h z pakietem Sport Chrono 6,2 s

Przyspieszenie  0-160 km/h 16,3 s

Przyspieszenie 0-160 km/h z pakietem Sport Chrono 16,1 s

Przyspieszenie 80-120 km/h na biegu 4,5 s

Czas pokonania 1/4 mili 14,7 s

Czas pokonania 1/4 mili z pakietem Sport Chrono 14,5 s

Właściwości terenowe

Głębokość brodzenia (zawieszenie stalowe) 300 mm

Kąt natarcia, przód/tył (zawieszenie stalowe) 16,8 - 23,4 °

Kąt rampowy (zawieszenie stalowe) 16,7 °

Kąt rampowy (zawieszenie pneumatyczne, najwyższy
poziom)

18,8 °

Maksymalny prześwit (zawieszenie stalowe) 202 mm

Maksymalny prześwit (zawieszenie pneumatyczne, poziom
normalny)

187 mm

Serwis i gwarancja

Okres gwarancji 2 lata bez limitu kilometrów

Okres między głównymi przeglądami 2 lata/30 000 km

Gwarancja na powłokę lakierniczą 3 lata

Gwarancja na perforację nadwozia 12 lat
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Wyposażenie standardowe

Lakiery

• Standardowe kolory nadwozia: biały, czarny

Kolory wnętrza

• Standardowe kolory wnętrza (skóra syntetyczna/materiał Sport-Tex): czarny, Agate Grey

• Wnętrze wykończone w kolorze standardowym - czarnym; wykończenie z gładkiej skóry w kolorze wnętrza: koło
kierownicy, dźwignia zmiany przełożeń wraz z mieszkiem; wykończenie ze skóry syntetycznej i materiału Sport-Tex:

fotele

Wyposażenie zewnętrzne

• W pełni ocynkowane, samonośne nadwozie

• Elementy pochłaniające energię zderzenia w drzwiach

• Przedni pas ze zintegrowanymi wlotami powietrza chłodzącego

• Zderzaki z wysokowytrzymałymi belkami poprzecznymi i 2 odkształcalnymi elementami, każdy z dwoma gwintowanymi

mocowaniami do montażu uchwytu holowniczego (w zestawie narzędzi)

• Automatycznie sterowana tylna pokrywa

• Listwy boczne z teksturowanym wykończeniem w kolorze Lava Black

• Obramowanie bocznych szyb w kolorze czarnym (matowe wykończenie)

• Lusterka boczne SportDesign z podstawkami w kształcie litery V lakierowane na kolor nadwozia (elektrycznie

regulowane i podgrzewane, elektrycznie składane - także zdalnie, po stronie kierowcy - asferyczne)

• Spojler dachowy w kolorze czarnym (wysoki połysk)

• Dwie pojedyncze końcówki układu wydechowego po lewej i prawej stronie, w kolorze srebrnym (matowe wykończenie)

• Przygotowanie do montażu haka holowniczego

• Napis „PORSCHE” i oznaczenie modelu na tylnej pokrywie w kolorze srebrnym (wysoki połysk)

• Środkowa sekcja przedniego zderzaka lakierowana na kolor nadwozia

Układ napędowy/podwozie

• 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK)

• Przycisk SPORT

• 4-tłoczkowe aluminiowe, jednoczęściowe stałe zaciski hamulcowe i wewnętrznie wentylowane tarcze hamulcowe z

przodu

• Zawieszenie ze stalowymi sprężynami

• 4-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Euro 6d ISC-FCM) o

pojemności skokowej 2,0 l; maksymalna moc 195 kW (265 KM), maksymalny moment obrotowy 400 Nm

• Układ zarządzania ciepłem

• Porsche Traction Management (PTM): aktywny napęd na cztery koła z elektronicznie, mapowo sterowanym sprzęgłem

wielotarczowym, automatycznym hamulcowym mechanizmem różnicowym (ABD) i systemem zapobiegającym utracie

przyczepności kół (ASR)

• Pływające zaciski hamulcowe z tyłu
• VarioCam: zmienne fazy rozrządu (po stronie dolotowej i wylotowej)

• Wewnętrznie wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 345 mm z przodu i 330 mm z tyłu

Strona 6 



Wyposażenie standardowe  (dalej)

• System stabilizacji toru jazdy Porsche Stability Management (PSM) z ABS, ASR, ABD, MSR i układem stabilizacji

przyczepy

• Turbosprężarka

• Zaciski hamulcowe w kolorze czarnym

• Przycisk OFFROAD

• Filtr cząstek stałych (GPF)

• Elektrycznie sterowany hamulec postojowy

• Aktywne żaluzje chłodnicy

• System zapobiegający blokadzie kół (ABS)

• Funkcja Auto Start-Stop poniżej 3 km/h

• Funkcja automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny)

• Funkcja Auto Hold

• Asystent zjazdu - Porsche Hill Control (PHC)

• Zbiornik paliwa o pojemności 65 l

Koła

• 19-calowe koła z obręczami Macan

Akcesoria do kół

• Układ kontroli ciśnienia w oponach (TPM)

Oświetlenie i widoczność

• Reflektory główne LED z Porsche Dynamic Light System (PDLS)

• Moduły przedniego oświetlenia ze światłami pozycyjnymi i kierunkowskazami w technice LED

• Automatyczne włączanie świateł z funkcją „Welcome Home”

• Trzecie światło hamowania (LED) umieszczone w spojlerze dachowym

• Tylne lampy w technice LED

• Układ wycieraczek przedniej szyby z 2 prędkościami pracy, wycieraniem okresowym, czujnikiem deszczu i dyszami

układu mycia szyby

• Wycieraczka tylnej szyby z wycieraniem okresowym i dyszą układu mycia szyby

• Oświetlenie wnętrza (schowka na rękawiczki, stacyjki, oświetlenie do czytania po stronie kierowcy i pasażera,

oświetlenie do czytania z tyłu po lewej i prawej stronie, oświetlenie bagażnika)

Komfort i systemy wspomagające

• Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)

• Tempomat z ograniczeniem prędkości

• Elektryczne podnośniki szyb z przodu i z tyłu, z funkcją zdalnego zamykania, zabezpieczeniem przed zakleszczeniem i

funkcją szybkiego otwierania/domykania

• Wspomaganie parkowania ParkAssist z przodu i z tyłu, z ostrzeżeniem optycznym i akustycznym
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Wyposażenie wnętrza

• Barwione szyby termoizolacyjne w całym samochodzie

• 5 miejsc, tylna kanapa z dwoma komfortowymi siedzeniami po bokach i jednym miejscem pośrodku

• Komputer pokładowy

• Bagażnik o pojemności 488 l, maksymalna pojemność po złożeniu oparć tylnych foteli - 1503 l

• Ogrzewana tylna szyba z funkcją automatycznego wyłączania

• Komfortowe fotele z 8-kierunkową regulacją elektryczną dla kierowcy i pasażera z przodu (wysokości fotela, kąta

pochylenia siedziska i oparcia oraz regulacją wzdłużną)

• 3 okrągłe zegary zintegrowane w zestawie wskaźników

• 3-strefowa automatyczna klimatyzacja z oddzielną regulacją temperatury dla kierowcy, pasażera z przodu i pasażerów

z tyłu oraz automatycznym trybem recyrkulacji powietrza, czujnik jakości powietrza, osobna regulacja strumienia

powietrza dla kierowcy i pasażera z przodu, przycisk AC MAX oraz czujnik poziomu wilgotności

• 3-punktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa

• Okrągłe zegary z czarną tarczą obrotomierza

• Schowki we wnętrzu (w zależności od wyposażenia): schowek na rękawiczki, schowek w konsoli środkowej, otwarty

schowek w konsoli środkowej, kieszenie drzwi, boczny schowek w bagażniku, schowek we wnęce na koło zapasowe

• Filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym

• Napinacze pasów bezpieczeństwa (fotel kierowcy, pasażera i zewnętrzne fotele z tyłu) z ogranicznikami siły
naprężenia, ręczna regulacja wysokości mocowania pasa, sygnalizacja niezapięcia pasa (fotel kierowcy, pasażera i

wszystkie fotele z tyłu)

• Zestaw wskaźników z kolorowym 4,8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, wskazaniem optymalnego biegu dla

skrzyni PDK, wskazaniem interwału serwisowego, wskaźnikiem temperatury zewn., wskaźnikiem paliwa i różnymi

wskaźnikami ostrzegawczymi

• Uchwyty na pojemniki z napojami w kieszeniach przednich i tylnych drzwi, dwa uchwyty na pojemniki z napojami o

regulowanej średnicy z przodu

• Podsufitka z tkaniny

• Przednie zagłówki z 4-kierunkową regulacją
• Pełnowymiarowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu

• Składany podłokietnik w konsoli środkowej z regulacją wzdłużną
• Boczne poduszki powietrzne z przodu, zintegrowane w fotelach

• Kurtyny powietrzne wzdłuż całej ramy dachu i bocznych szyb, od słupka A do słupka C

• Tylna kanapa dzielona w proporcjach (40:20:40) i składany środkowy podłokietnik

• Czujnik wykrywania dachowania pozwalający na wcześniejsze uruchomienie kurtyn powietrznych i napinaczy pasów

bezpieczeństwa w przypadku dachowania

• Tylny środkowy podłokietnik z dwoma wbudowanymi uchwytami na pojemniki z napojami

• Funkcja wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu w celu zamontowania fotelika dla dziecka, ze

wskaźnikiem w konsoli dachowej

• Sztywna, demontowalna osłona przestrzeni bagażowej

• Wielofunkcyjna kierownica sportowa z łopatkami zmiany biegów oraz ręczną regulacją wysokości i głębokości

• Mocowania ISOFIX dla fotelika dla dziecka na tylnych zewnętrznych miejscach

• Haczyki do wieszania odzieży na słupkach B

• Pakiet dla niepalących

• Immobiliser z transponderem w kluczu

• Antykradzieżowy układ alarmowy z ultradźwiękowym systemem nadzoru wnętrza

• Dywaniki podłogowe

• Pakiet komfortowego oświetlenia (dodatkowe oświetlenie LED: schowków w drzwiach, paneli drzwi - nastrojowe, w

lusterkach bocznych oraz lusterek do makijażu; obejmuje także światła pozycyjne w drzwiach)

• Analogowy zegarek na desce rozdzielczej
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Wyposażenie standardowe  (dalej)

Wnętrze w kolorze czarnym

• Pakiet wykończenia wnętrza w kolorze czarnym (wysoki połysk)

Wnętrze: aluminium

• Listwa ochronna krawędzi załadunku z aluminium

Audio i komunikacja

• Radio cyfrowe

• Porsche Communication Management (PCM) z nawigacją online i ekranem dotykowym 10,9” Full HD

• Connect Plus z nawigacją online, modułem komunikacyjnym LTE z czytnikiem kart SIM, bezprzewodowym dostępem

do internetu, Porsche Car Connect oraz szeroką gamą usług Porsche Connect

• Pakiet Sound Plus z 8 głośnikami o łącznej mocy 150 W, zintegrowanym wzmacniaczem i cyfrowym przetwarzaniem

sygnału
• Dwa porty USB do ładowania urządzeń mobilnych w tylnej konsoli środkowej

• Dwa gniazda (12 V): w konsoli środkowej z przodu oraz w bagażniku

• Dwa porty USB-C do ładowania i podłączania urządzeń w schowku konsoli środkowej z przodu

• Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
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Opcje indywidualne

Numer zamówiena Rok modelowy Samochód Ceny*

95BAU1 2022 Macan 266 000 PLN

Personalizacja

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Lakiery A1 Czarny 0 PLN

Kolory wnętrza JF Wnętrze wykończone w dwóch kolorach:

czarny i Mojave Beige

1 012 PLN

Wyposażenie zewnętrzne 3FU Dach panoramiczny 7 370 PLN

3S1 Relingi dachowe z aluminium 1 543 PLN

QJ2 Obramowanie bocznych szyb z

aluminiowym wykończeniem

906 PLN

Układ napędowy/podwozie G1D 7-biegowa przekładnia Porsche

Doppelkupplung (PDK)

0 PLN

0M2 Zbiornik paliwa o pojemności 75 l 533 PLN

1N3 Wspomaganie układu kierowniczego Plus 1 172 PLN

Koła 41A 19-calowe obręcze Macan 0 PLN

Akcesoria do kół 1G8 Zestaw naprawczy do opon 267 PLN

Oświetlenie i widoczność 8IU Reflektory główne LED z Porsche

Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2 023 PLN

8SB Monochromatyczne tylne lampy LED oraz

pas świetlny  Porsche Exclusive Manufaktur
3 405 PLN

4L6 Automatycznie przyciemniane lusterka

boczne oraz lusterko wewnętrzne

1 597 PLN

VW1 Przyciemniane szyby 2 102 PLN

Komfort i systemy wspomagające KA6 Wspomaganie parkowania (przód i tył) z
kamerą cofania i widokiem otoczenia

5 588 PLN

7X5 Automatyczne wspomaganie parkowania

ParkAssist

1 543 PLN

QR9 Rozpoznawanie znaków drogowych 1 172 PLN

VC1 HomeLink® (zdalne, programowane

otwieranie bramy garażowej)

1 278 PLN

4F2 Komfortowy dostęp (bezkluczykowy) 2 874 PLN

Wyposażenie wnętrza 4GR Podgrzewana przednia szyba 1 915 PLN

2V4 Jonizator powietrza 1 278 PLN

3L4 Pakiet pamięci ustawień kierowcy 1 437 PLN

Q1G Komfortowe przednie fotele z 8-

kierunkową regulacją elektryczną
0 PLN

4A4 Podgrzewane fotele (z przodu i z tyłu) 3 726 PLN

4X4 Boczne poduszki powietrzne z tyłu 1 809 PLN

2ZH Podgrzewana kierownica 1 197 PLN

QE1 Pakiet schowków 1 064 PLN

5TL Pakiet wykończenia wnętrza z

elementami ozdobnymi w kolorze

czarnym (wysoki połysk)

2 075 PLN
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Personalizacja  (dalej)

Kategoria Numer zamówiena Wyposażenie indywidualne Ceny*

Audio i komunikacja 9VL Nagłośnienie BOSE® Surround Sound

System

5 268 PLN

9WT Apple® CarPlay ze sterowaniem

głosowym Siri®

1 330 PLN

9IH Schowek na smartfon 2 236 PLN

Cena całkowita 323 720 PLN

*zawiera VAT (23 %) i nie stanowi oferty w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub
opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy
wyposażenia standardowego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PN4S7DD3
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Ważne informacje

Niniejsza konfiguracja ma jednie charakter poglądowy. Ceny i charakterystyka muszą być potwierdzone w Porsche

Centrum.  Przedstawione w konfiguratorze modele samochodów, wyposażenie standardowe oraz opcjonalne mogą
różnić się na poszczególnych rynkach, z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia. Zawartość domówionego pakietu lub

opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy

wyposażenia standardowego. Porsche AG zastrzega sobie prawo do zmian designu, wyposażenia, kolorów, jak i

specyfikacji samochodów. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć w Konfiguratorze Porsche oraz na www.porsche.pl

Podane ceny są cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %). Wybrane akcesoria Tequipment i Usługi

Dodatkowe nie są częścią kalkulacji ceny samochodu. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia,

wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz

nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w

prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek

polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i

specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo

homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszystkie produkowane obecnie samochody

marki Porsche są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania

określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy

2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom

samochodów Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji na

stronie: www.porsche.pl/o-porsche/zrownowazony-rozwoj-w-porsche/ W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w

cyklu mieszanym od 4 l/100 km do 16 l/100 km, emisja CO2 od 0 g/km do 350 g/km (dane na podstawie świadectw

homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj

Autoryzowanego Dealera Marki Porsche lub sprawdź na stronie www.porsche.pl/porsche-wltp/ Montaż akcesoriów w

pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej

po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie:

www.porsche.pl/porsche-wltp/ Niektóre akcesoria mogą wymagać dodatkowych kosztów instalacji. Niektóre akcesoria

mogą wymagać dodatkowego wyposażenia. Szczegółowe informacje dostępne są w wybranym Porsche Centrum, gdzie

doradca sprzedaży z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły, a także zaproponuje dogodne rozwiązania

finansowe oraz zaprezentuje dostępne akcesoria. Prosimy pamiętać, iż - z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia -

dostępność modeli i opcji może różnić się w poszczególnych krajach.
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