
יבואן מקביל

TURBO פורשה טייקן



 Porsche Taycan Turbo 

התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 7 85 6

אבזור פנים ונוחות

סינטטי RACE TEX בגוון שחור גימור פנים
)דומה במגע לאלקנטרה(

AT/KLקוד חבילת פנים
9M0קוד שטיחונים

OF7חבילת מושבים

אבזור חיצוני
כחול מטאלי GENTIANצבע מרכב

כחול מטאליצבע גג
M5Dקוד צבע

אבזור אופציונלי המותקן ברכב
•היגוי לגלגלים אחוריים

•ללא לוגו "Taycan turbo" מאחור
•חבילת ספורט דיזיין עם חלקים בשחור מבריק

•פתיחה חשמלית לדלתית טעינה
•גג שמש פנורמי קבוע

•אוורור למושבים קדמיים
•כניסה והתנעה ללא מפתח

•מראות צד בצבע המרכב ועם עטורים בשחור בוהק
•קיפול מראות חשמלי

•כבל טעינה תעשייתי 32 אמפר
•פנסי חזית דינמיים LED מאטריקס 

•חבילת ספורט כרונו
•פס אור עם לוגו PORSCE בכחול

•משאבת חום
BURMASTER 3 מביתD מערכת שמע פרימיום•

•דיפון סינטטי race tex לקונסולה מרכזית
•כבל טעינה 7.6 מטר

mission E 'חישוקי גלגל 21 אינץ•
•צליל ספורט פורשה חשמלית

•עיטורי תא נוסעים בצבע המרכב
•מצלמות 360

•מטען פנימי 19.2 קו"ט
•בקרת אקלים - 4 איזורים

•מטען לטלפון נייד
•סייען חניה

•מושבי ספורט אדפטיביים עם 18 כיוונים וזכרון
•עיטורי שמשות בשחור בוהק

•תאורת אווירה
•תאורת צד ליציאה מהרכב

•שמשות פרטיות
•תפירה מיוחדת "זופנהאוזן"

אבזור נוסף
•יצור בזופנהאוזן גרמניה

•שטיחונים מהודרים לפנים ומאחור
•מתלי אוויר אדפטיבים עם מערכת מתלים אקטיבית
•צלחות בלימה עם ציפוי PSCB וקליפרים בצבע לבן

•תגבור הגה חשמלי פלוס
•אומי גלגל נגד גניבה

אבזור נוסף
•הנעה לכל הגלגלים

•גלגל הגה GT עם מתגי שליטה וציפוי דינאמיקה
•כיוון גלגל הגה לעומק, לגובה עם זכרון

•מגן סף הטענה מפלדת אל חלד
•עוגני בטיחות לילדים ISOFIX במושב האחורי

•מושב אחורי מתקפל 40/60
•מושבים קדמיים חשמליים עם זכרונות

•בקרת שיוט אדפטיבית
•חימום לכל המושבים

•שמשה קדמית מבודדת
•מראות צד מתכהות אוטומטית

•מראת צד ימין קמורה
•מראת צד שמאל – אספרית

•עיטורים משולבים בריפודים סינטטיים
•משענת יד מרכזית

•סמל פורשה רקום על כריות הראש
•תיקון סטיה מנתיב

•ידיות דלת בצבע המרכב
•מערכת בטיחות אקטיבית לעיר

•דיפון תקרה "דינאמיקה"
•כבל לטעינה ביתית

•מערכת אזעקה מקורית עם משבת מנוע
TECHTEX חבילת•

VTS חבילת בטיחות•
•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

•מגנים לסף דלתות באלומיניום מוברש
•יחידת ניווט למולטימדיה

•סייען חניה
•סייען אקטיבי למעבר נתיב

LED תאורת יום•
•בקרת שיוט עם מגביל מהירות

SIRI ממשק אפל קארפליי עם פיקוד קולי•
•תא לטלפון נייד

TURBO חבילת אבזור•
תיבת העברה עם הילוך יחיד להנעה קדמית, עם 2 הילוכים

•להנעה האחורית

•ניתוב מומנט דינאמי פורשה
305/30ZR21 ,265/35ZR21 :צמיגים•

•מקלט רדיו פרמיום
ECALL חייגן חירום•

•סוללת ביצועים 93.4 קוט"ש
DC – מטען פנימי 150 קו"ט, 400 וולט•

•תפוקת מערכת הנעה 460 קו"ט )624 כ"ס(
•ריפודי מושבים סינטטי/דמוי עור

•זיהוי תמרורים
•מקלט רדיו דיגיטלי

•ספורט כרונו/מצפון בכיסוי שחור
•חבילה מורחבת להגנה על הולכי רגל

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם
Porsche Turboדרגה 2521 וואט שעה לק״מ410 ק״מ



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


