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Důležité informace

Tento obrázek má odrážet Vámi zvolenou konfiguraci vozu. Mezi tímto vyobrazením a skutečným vozem však mohou být
určité rozdíly. Některé zobrazené položky odpovídají evropským specifikacím.
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Technické údaje Porsche Doppelkupplung (PDK)

Motor
Uložení motoru Motor vpředu
Počet válců 4
Objem motoru 1,984 cm³
Max. točivý moment 370 Nm
při otáčkách 1,600 - 4,500 ot/min
Kompresní poměr 9.6 : 1
Výkon 185 kW
Výkon 252 PS
V otáčkách 5,000 - 6,800 ot/min

Spotřeba paliva / Emise
Město 8.6 - 8.4 l/100 km
Mimo město 6.6 - 6.4 l/100 km
Kombinovaná 7.4 - 7.2 l/100 km
Emise CO2 172 - 167 g/km
Energieeffizienzklasse (pouze v SRN) C

Převodovka
Pohon Porsche Traction Management (PTM): aktivní pohon všech

kol řízený elektronicky, řízená lamelová spojka, automatická
uzávěrka diferenciálu (ABD), kontrola trakce (ASR)

Manuální převodovka Ne
Možnost automatické převodovky 7-stupňová Porsche Doppelkupplung (PDK)
Automatická převodovka Ano

Podvozek a pérování
Přední náprava Plně nezávislé s dvojitými příčnými rameny
Zadní náprava Lichobežníkové zavěšení
Řízení Posilovač řízení, elektromechanický
Brzdy 4-pístkové jednolité třmeny v předu a  1-pístkové s

plovoucími třmeny vzadu, kotouče vnitřně ventilované
ABS Součástí Porsche Stability Management (PSM)
Zadní pneumatiky 255/55 R 18
Přední pneumatiky 235/60 R 18
Zadní kola 9Jx18 ET 21
Přední kola 8Jx18 ET 21

Objemy
Objem zavazadlového prostoru 500 l
Palivová nádrž 65 l
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Technické údaje  (pokračování) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Výkon
Nejvyšší rychlost 229 km/h
Zrychlení z 0 - 100 km/h 6.7 s
Zrychlení z 0 - 160 km/h 17.1 s
Pružné zrychlení (80-120km/h) 4.8 s

Vlastnosti v terénu
Max. brodivost (ocelové odpružení) 300 mm
Max. brodivost (vzd. odpr., nast. pro terén) 325 mm
Nájezdový úhel přední/zadní (ocelové odpružení) 17.9 - 23.6 °
Nájezd. úhel př./za. (vzd. odpr., nast. pro terén) 19.6 - 25.3 °
Přechodový úhel - ocelové odpružení 15.3 °
Přechodový úhel - vzd. odpr. (nejvyšší úroveň) 17.4 °
Max. světlá výška (ocelové odpružení) 185 mm
Max. světlá výška (vzduchové odpružení, běžná úr.) 170 mm
Max. světlá výška (vzduch. odpr., nast. pro terén) 209 mm
Uzávěrka diferenciálu Elektronicky řízená lamelová spojka

Servis a záruka
Servisní interval 60 000km
Záruční lhůta 2 roky bez omezení kilometrů
Záruka na prorezivění karoserie 12 let
Záruka na lak 3 roky
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Standardní možnosti

Motor
• 4válcový řadový motor s přímým vstřikováním (EU6), zdvihový objem 2,0 l, maximální výkon  185 kW (252 PS),

maximální točivý moment 370 Nm, turbodmychadlo
• 65litrová palivová nádrž

Technika motoru
• Řízení teploty
• Dobíjení akumulátoru rekuperací kinetické energie
• VarioCam Plus: průběžná kontrola vačkové hřídele (sání a výfuk)
• Mokrá kliková skříň
• Turbodmychadlo
• Dvě turbodmychadla
• Aktivní lamely v masce regulující přívod vzduchu
• Funkce Auto Start Stop
• Funkce plachtění
• Tlačítko SPORT

Převodovka
• 7-stupňová Porsche Doppelkupplung (PDK) s manuálním řazením pomocí pádel na volantu a automatickým režimem s

doporučením správného rychlostního stupně pro optimální spotřebu paliva při manuálním řazení
• Porsche Traction Management (PTM): aktivní pohon všech kol s elektronicky ovládanou lamelovou spojkou řízenou

podle více parametrů, elektronicky řízenými diferenciály (ABD) a protiskluzovým systémem (ASR)

Podvozek
• Ocelové odpružení
• Systém stability vozidla Porsche Stability Management (PSM) s ABS, ASR, ABD, MSR a řízením stability přívěsu
• Funkce Auto Hold
• Asistent pro jízdu s kopce Porsche Hill Control (PHC)
• Tlačítko Off-road
• 18palcová kola Macan
• Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TMS)
• Směs na opravu pneumatik a elektrický kompresor
• Posilovač řízení

Brzdy
• 4pístkové hliníkové jednodílné kotoučové brzdy s pevným třmenem vpředu, vnitřně ventilované brzdové kotouče
• Kombinace s plovoucími třmeny u zadních brzd, vnitřně ventilované brzdové kotouče
• Vnitřně ventilované brzdové kotouče s průměrem 350 mm vpředu, 330 mm vzadu, třmeny brzd v černé barvě
• Elektrická ruční brzda
• Systém proti blokování brzd (ABS)
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Standardní možnosti  (pokračování)

• Brzdový asistent Multi Collision Brake

Karosérie
• Přední část s integrovanými přívody vzduchu
• Boční lišty, lávová černá
• Dva jednoduché výfuky v matné stříbrné barvě, vpravo a vlevo
• Dva dvojité výfuky v matné stříbrné barvě, vpravo a vlevo
• Lišty bočních okének v matné černé
• Střešní spoiler v černé (vysoký lesk)
• Tónovaná tepelně izolovaná skla v celém voze
• Logo "Porsche" a označení modelu na zádi vozu v chromovaném provedení
• Příprava na tažné zařízení

Elektrické systémy
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Elektricky ovládaná okénka vpředu i vzadu s funkcí dálkového ovládání, ochranou proti přiskřípnutí a funkcí

otevírání/zavírání jedním stiskem
• Centrální zamykání na dálkové ovládání
• Systém předních stěračů se dvěma rychlostmi a intervalovým spínačem, včetně dešťového senzoru a trysk ostřikovače
• Zadní stěrač s intervalovým spínačem a ostřikovačem
• Vyhřívané zadní sklo s funkcí "Auto Off"
• Elektrické ovládání pátých dveří
• Elektricky ovládaná vyhřívaná boční zrcátka, elektrické sklápění (i  na dálkové ovládání), asférické zrcátko u řidiče
• Parkovací asistent v bočních zrcátcích (funkce parkování u obrubníku) v kombinaci s paměťovým paketem u řidiče,

elektricky ovládanými sedadly se 14 polohami a paměťovým paketem anebo s adaptivními sedadly s paměťovým
paketem

• Čtyři 12V zásuvky: ve středové konzoli vpředu, v úložném prostoru ve středové konzoli, na konci středové konzole pro
pasažéry vzadu, v zavazadlovém prostoru

• Palubní počítač
• Dvoutónová melodie klaksonu s dalším jednotónovým zvukem pro alarm
• Universální audio rozhraní
• Porsche Communication Management (PCM), včetně přípravy na mobilní telefon a audio rozhraní
• Porsche Communication Management (PCM), včetně navigačního modulu, přípravy na mobilní telefon, audio rozhraní

a ovládání hlasem
• Sound Package Pluc, 8 reproduktorů, celkový výkon 150 Wattů, s integrovaným zesilovačem a digitálním zpracováním

zvuku
• Příprava na mobilní telefon s pohodlným napojením mobilního telefonu na PCM prostřednictvím Bluetooth (Handsfree

Profile (HFP))
• BOSE® Surround Sound System se 14 reproduktory, včetně subwooferu, 9 kanály zesilovače a celkovým výkonem

545 wattů
• Systém integrované antény pro audio, navigaci, telefon a TV
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Standardní možnosti  (pokračování)

Světla
• Halogenové čelní světlomety s projektorovou technologií a automatickým statickým vyrovnáváním světel, včetně

halogenových světel na denní svícení
• Přední světla s LED pozičními světly a směrová světla
• Mlhová světla integrovaná v přední části vozu
• Asistent předního osvětlení s automatickou funkcí prodlouženého nasvícení vozu a okolí po zaparkování (funkce

Coming Home)
• Třetí brzdové světlo (LED) integrované ve střešním spoileru
• LED koncová světla s adaptivními brzdovými světly
• Osvětlení interiéru: přihrádka v palubní desce, zapalování, světlo na čtení na straně řidiče a spolujezdce vpředu a nad

pravým a levým zadním sedadlem, osvětlení zavazadlového prostoru

Palubní přístroje
• 3 kulaté přístroje integrované ve sdruženém přístroji
• Kulaté přístroje s otáčkoměrem v černé
• Sdružený přístroj s barevným 4,8palcovým displejem s vysokým rozlišením, ukazatel rychlostních stupňů u PDK,

indikátor nutnosti servisu, ukazatel venkovní teploty a různé výstražné indikátory

Bezpečnost
• Asistent varování před opuštěním jízdního pruhu
• Ochrana proti bočnímu nárazu ve dveřích
• Systém nárazníků se zesílenými příčníky a dvěma deformačními prvky, každý s jedním závitem pro připevnění tažného

oka z nářadí, které je ve výbavě vozu
• Bezpečnostní pásy v černé barvě
• Automatické tříbodové bezpečnostní pásy
• Napínače bezpečnostních pásů (u řidiče, spolujezdce, u zadních vnějších sedadel) s omezováním tahu (vpředu),

manuálním nastavením výšky úponu bezpečnostního pásu a signalizace nezapnutého pásu (u řidiče, spolujezdce a na
všech zadních sedadlech)

• Airbagy plné velikosti u řidiče a předního spolujezdce
• Boční airbagy vpředu, integrované v sedadlech
• Záclonové airbagy podél celého rámu střechy a bočních oken, od sloupku A po sloupek C
• Senzory převrácení, které aktivují záclonové airbagy a napínače bezpečnostních pásů v případě hrozícího převrácení
• Systém úchytných bodů pro dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech
• Funkce deaktivace airbagu spolujezdce při instalaci dětské sedačky, včetně ukazatele na stropní konzoli
• Imobilizér motoru (transpondérový systém), systém bezpečného zamykání

Klimatizace
• Automatická třízónová klimatizace
• Pylový filtr s aktivním uhlím
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Standardní možnosti  (pokračování)

Interiér
• 5 sedadel, systém se 2 pohodlnými zadními sedadly po stranách a středním sedadlem
• Elektricky ovládaná přední sedadla (8 poloh) s nastavením výšky a sklonu sedáku, sklonu opěradla a posunu

vředu/vzad u sedadla řidiče a manuálně nastavitelným (6 poloh) výšky sedadla, sklonu opěradla a posunu vpřed/vzad
u spolujezdce vpředu

• Přední opěrky hlavy s možností nastavení 4 pozic
• Háček na kabát na sloupcích B u řidiče a spolujezdce
• Systém zadních sedadel s možností děleného skládání lavice (40/20/40) a sklopnou středovou loketní opěrkou
• Multifunkční sportovní volant s řadicími pádly; věnec volantu v hladké kůži
• Textilní polstrování stropu
• Hliníkové přední prahové lišty s označeném modelu:Macan S/Macan S Diesel: “Macan S”Macan Turbo: “Macan turbo”
• Standardní výbava verzí Macan, Macan S a Macan S Diesel ve standardních barvách, umělé kůži / alcantaře
• Prvky interiéru v černé
• Stříbrné lišty
• Nekuřácký paket
• Hliníková lišta na ochranu hrany zavazadlového prostoru

Zavazadlový prostor
• Zavazadlový prostor s objemem cca. 500 l, při sklopených zadních sedadlech je maximální objem nákladu cca 1500 l
• Pevný snímatelný kryt zavazadlového prostoru
• Úložné prostory v interiéru (v závislosti na indiv. možnostech): přihrádka v palubní desce, přihrádka ve středové

konzoli, otevřená přihrádka ve středové konzoli vpředu a vzadu, kapsy ve dveřích, 1 kapsa v boku zavazadlového
prostoru, úložný prostor u rezervního kola

• Loketní opěrka ve středové konzoli, sklápěcí a s posuvem vpřed/vzad
• Dva integrované držáky na nápoje (vpředu) s variabilním průměrem
• Středová loketní opěrka vzadu se 2 integrovanými držáky na nápoje
• Držáky na lahve v předních a zadních dveřích

Barvy
• Základní barvy karoserie: bílá, černá
• Standardní barvy interiéru: černá, achátová šedá, luxorská béžová
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Individuální možnosti

Č. objednávky Modelový rok Vozidlo Ceny*
95BAA1 2018 Macan 1.590.000,00 CZK

Individuální specifikace

Kategorie Č. objednávky Individuální výbava Ceny*

Barvy exteriéru 0Q Bílá 0,00 CZK
Interiér v laku VX Standardní interiér v kombinaci dvou

barev: černá a luxorská béžová
6.400,00 CZK

Převodovka / podvozek G1D Porsche Doppelkupplung (PDK) 0,00 CZK
Kola C5F 18palcová kola Macan S 5.060,00 CZK
Interiér PA1 Automaticky tónovaná zrcátka 10.120,00 CZK

7AC Alarm, včetně ultrasonického
monitorování interiéru vozu

5.730,00 CZK

Q1G Elektricky ovládaná sedadla s osmi
polohami

0,00 CZK

4A3 Vyhřívaná sedadla (vpředu) 11.790,00 CZK
Audio / Komunikace 7UG Porsche Communication Management

(PCM), včetně navigačního modulu
44.780,00 CZK

Celková cena 1.673.880,00 CZK

* všechny ceny jsou cenami doporučenými Porsche Inter Auto CZ (včetně 21% DPH)

Váš kód Porsche: http://www.porsche-code.com/PJTMR6W6

Důležité informace

Další informace o dostupnosti a přesné specifikace výbavy Vám sdělí Vaše Porsche Centrum. Všechny ceny představují
doporučené maloobchodní ceny včetně DPH. Nezahrnují však cenu dodání a platí od 1. června 2016. Porsche si
vyhrazuje právo měnit specifikace, balíček související s dodáním, dodací lhůty, ceny a další produktové informace bez
předchozího upozornění. Barvy a materiály se mohou odlišovat od vyobrazených barev a materiálu. Chyby a opomenutí
jsou vyhrazeny.
Porsche Inter Auto CZ a společnosti z jeho skupiny společností* (samy či prostřednictvím svých zástupců) mohou
využívat informace, které poskytnete, jakož i další informace, které o vás máme, k tomu, aby vás kontaktovaly poštou,
telefonicky, prostřednictvím textové zprávy, faxem nebo e-mailem se svými nabídkami či informacemi. Zaškrtněte toto
pole, pokud od nás [ ] nebo našich pečlivě vybraných partnerů [  ] nechcete dostávat nabídky či informace.
Vyplněním tohoto formuláře udělujete souhlas, abychom zpracovávali citlivé informace (například zdravotní data) pro
výše uvedené účely, abychom tyto informace po přiměřenou dobu přechovávali a přenášeli je do zemí, které neposkytují
stejnou úroveň ochrany informací, jaká je zaručena v České republice (bude-li to nutné), a to k účelům uvedeným výše.
*Společnosti ze skupiny zahrnují Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F.
Porsche AG, Porsche Inter Auto CZ
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