
PORSCHE MACAN T

Cena wybranej specyfikacji: 349 914 brutto

284 482,92 zł netto

Dane Pojazdu Porsche

Model  Macan T

Pojemność silnika 2.0

Rodzaj silnika Benzynowy

Skrzynia biegów Automat

Typ paliwa PB

Moc 265 KM

Rok modelowy 2023

Specyfikacja

Wyposażenie

• Automatycznie sterowana tylna pokrywa

• 4-tłoczkowe aluminiowe, jednoczęściowe stałe zaciski hamulcowe z przodu

• Pływające zaciski hamulcowe z tyłu

• 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK) z manetkami przy kierownicy do ręcznej zmiany

przełożeń

• 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
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• 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)

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

stabilizacji przyczepy

• System adaptacyjnego tłumienia Porsche Active Suspension Management (PASM) ze zmniejszonym o 15 mm

prześwitem.

• Wentylowane wewnętrznie tarcze hamulcowe o średnicy 350 mm z przodu i 330 mm z tyłu

• Zaciski hamulcowe w kolorze czarnym

• Funkcja automatycznego hamowania po kolizji (hamulec wielokolizyjny)

• Filtr cząstek stałych (GPF)

• Aktywne żaluzje chłodnicy

• System zapobiegający blokadzie kół (ABS)

• Funkcja Auto Start-Stop poniżej 3 km/h

• Funkcja Auto Hold

• Asystent zjazdu - Porsche Hill Control (PHC)

• Zbiornik paliwa o pojemności 65 l

• Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy (do wyboru tryby: Normal, SPORT, SPORT PLUS i Individual);

• Sportowe końcówki układu wydechowego w kolorze czarnym (dwie podwójne końcówki o wyrazistym

wzornictwie, wykończone na wysoki połysk)

• 20-calowe koła z obręczami Macan S lakierowanymi na kolor Dark Titanium

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

• Automatyczna aktywacja świateł z funkcją oświetlania drogi do domu (Welcome Home)

• System ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)

• Tempomat z ograniczeniem prędkości

• Wspomaganie parkowania ParkAssist z przodu i z tyłu, z ostrzeżeniem optycznym i akustycznym

Wyposażenie wnętrza

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

pochylenia siedziska i oparcia oraz regulacją wzdłużną)

• Podgrzewane fotele z przodu

• Kierownica sportowa GT (wielofunkcyjna) z funkcją podgrzewania
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• Bagażnik o pojemności 488 l, maksymalna pojemność po złożeniu oparć tylnych foteli - 1503 l

• Barwione szyby termoizolacyjne w całym samochodzie

• Trzystrefowa 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

• Ogrzewana tylna szyba z funkcją automatycznego wyłączania

• Przednie zagłówki z 4-kierunkową regulacją

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

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

przetwarzaniem sygnału

• Dwa porty USB do ładowania urządzeń mobilnych w konsoli środkowej z tyłu

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

• Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)
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