
   Yeni Macan
Heyecana ortak ol!



Bu yayında yer alan modeller, Almanya yollarında kullanım için onaylanmıştır. Bazı donanım kalemleri yalnızca ek ücrete tabi seçenekler olarak sunulmaktadır. 
Model ve seçeneklerin mevcudiyeti, yerel sınırlamalar ve düzenlemeler nedeniyle pazardan pazara değişiklik gösterebilir. Standart ve opsiyonel donanım hakkında 
bilgi için, lütfen Porsche Merkezinize danışın. Yapı, özellikler, tasarım, performans, boyutlar, ağırlık, yakıt tüketimi ve kullanım maliyetleri ile ilgili en doğru bilgileri
sunuyoruz. Porsche, önceden haber vermeksizin özellikleri, donanımı ve teslimat kapsamlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Renkler, gösterilenden farklı olabilir. 
Hatalar ve eksiklikler hariçtir. Her dilde sorumluluk reddi için, lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin.

 



En iyi yaşam tarzı:
Kendi zaman çizelgeniz.

 



HEYECANA ORTAK OL!

Hayatımız bir konser ve biz sürekli turnedeyiz. Sahneye çıkıyor ve 
fırtına gibi esiyoruz. Kalp atışlarımız ritmi belirliyor. Ardından 
performans başlıyor. İlk akor dünyamızı renklendiriyor. Her bir sesi 
bedenimizin her bir hücresi ile hissediyoruz. Genel geçer tercihler 
asla bizim işimizin bir parçası olmadı. Alışılmadık olmayı tercih 
ediyoruz ve yaşadığımızı her an hissediyoruz. Asla ödün vermiyoruz. 
Her zaman kendi kararlarımızı alıyoruz. Daha fazla macera. 
Daha fazla hayat. Daha fazla heyecan ve daha fazla performans.

Bize sahnesi yollar olan bir spor otomobil eşlik ediyor.

 

  

 

 
 



Yalnızca içgüdülerimizi takip 
etmiyoruz. Onları aşıyoruz.

 

MACAN KONSEPTİ. 

Trendleri takip etmeden ne yapacağımıza kendimiz karar veriyoruz. 
Biz, kendi maceramızı kendimiz yazmayı tercih ediyoruz. Sportifliği, 
tasarımı ve pratikliği bir arada sunan kompakt bir SUV’nın hikayesi: 
yeni Macan.

Elbette bu, modellerimizde de belirgindir. Yeni standart şerit arka 
far, Macan'a kendinden emin bir görünüm kazandırdı. Standart 
olarak gelen dört noktalı gündüz farlı LED ön farlar ve dört noktalı 
fren lambaları, yalnızca görsellik için değildir, aynı zamanda 
Porsche DNA’sının net bir göstergesidir. Bu görsel çekicilik aynı 
zamanda iç mekana da uzanıyor: Macan modellerinde, Porsche 
İletişim Yönetimi (PCM), Porsche Connect servislerine HD 
kalitesinde tam erişim sağlayan 10,9 inç büyüklüğünde bir 
dokunmatik ekrana sahip.

 



Dizayn

Bizim için estetik 
yüzeysel değil, 
her zaman kişiliğimizin 
bir ifadesidir.

 
 
 



Gerçek karakteri ne oluşturur? 
Karşıdan esen rüzgar.

 

DIŞ TASARIM.

Dinamik görünüşü ile Macan modelinin bir spor otomobil olduğu
ortada. Yeniden tasarlanmış arka kısmı, son derece güçlü görünüyor. 
Kendi imzasının altını çizen yeni karakteristik arka ışık şeridi, Porsche 
logosunu vurguluyor. Yeni dört noktalı fren lambaları, hem işlevsel 
hem de görsel olarak arka kısmı zenginleştiriyor.

Arka tekerleklerin üzerindeki geniş omuzlar, 911 modelini andırıyor. 
Yeni Macan modelinin yolu sıkıca kavrayan doğasının bir göstergesi 
daha.

Yan kısmı da tipik olarak Porsche. Bu açıdan, atılmaya hazır bir 
yırtıcı gibi her kasın gerildiği görülebilir. Tavan hattı, bir coupé 
modelinde olduğu gibi arkaya doğru alçalarak yüksek aerodinamik 
özelliklere sahip bir spor otomobilin karakterini yaratıyor. 
Mühendislerimiz, buna Porsche flyline adını veriyor.

  



Spor otomobilinizle 
Dünya’yı keşfedin.

 

İÇ TASARIM.

Sportif ön koltuklar, tipik Macan tarzını yansıtıyor: Yüksekte
oturuyor olabilirsiniz, ama hala ona yakından bağlısınız.

Bir spor otomobil üreticisi olarak, otomobil ile sürücünün tek bir
varlık olması gerektiğine inanıyoruz. Macan'da sadece oturmazsınız; 
tasarımı sayesinde, onunla tamamen bütünleşirsiniz.

Kumandaların üç boyutlu yerleşimi, iç tasarıma bir kokpit havası 
katıyor. Standart çok fonksiyonlu direksiyon ile PDK (Porsche 
Doppelkupplung) vites kolu ve aynı zamanda temel fonksiyonlar 
arasındaki mesafe, spor otomobillerin karakteristik özelliği olan 
eğimli orta konsol sayesinde son derece az. Kontak kilidi, her 
Porsche’de olduğu gibi solda.

Gurur duyduğumuz en önemli özellik: Porsche Communication 
Management (PCM) sisteminin yeni 10,9” dokunmatik ekranı. 
Yeni tasarım, tam HD çözünürlüğe ve kişiselleştirilebilir bir ekrana
sahip. Yeni sezgisel menü, temel fonksiyonlara daha hızlı erişim 
sağlıyor.

  
 



Sürüş ve Şasi

En sağlam motivasyon 
sürekli kendini 
aşmaktır.



Maceraya duyulan açlık giderilemez.
Ancak iştahlandırılabilinir. 

PERFORMANS VE YOL 
TUTUŞ.

 

Artık sadece A’dan B’ye gitmek için sürüş yapmıyoruz. Yol boyunca 
keşfedilecek ve yaşanacak birçok şey var. Yolda, spor otomobilimizde,
her saniyede hayatımızın heyecanını hissetmek istiyoruz. 

Bir spor otomobilden beklediğimiz gibi daima mutlak performansa 
odaklanarak. 

Ama bir Porsche, performanstan çok daha fazlasına sahiptir. Örneğin, 
aktif dört tekerlekten çekiş sistemi Porsche Traction Management (PTM) 
gibi: çekiş gücü, üstün direksiyon hakimiyeti, mükemmel yol tutuşu, 
geleneksel Porsche mühendisliğinin açık birer kanıtı.

Peki ya konfor? Bol miktarda ve tabii ki tüm sportif özelliklerle 
desteklenerek opsiyonel havalı süspansiyon, her yol koşulunda tutarlı 
bir araç yüksekliğini garanti ediyor. Porsche Active Suspension 
Management (PASM) dört tekerleğin her biri için aktif ve kesintisiz bir 
şekilde sönümleme kuvvetlerini kontrol eder. Peki ya sonuç? Tüm 
koltuklarda daha yüksek konfor ve sportiflik.

 



Konfor ve eğlence

Dışarıdan bakıldığında 
son sürat çalışıyoruz.
Ancak içeride herşey 
sakin.

 

 



En iyi yolculuk deneyiminizi 
yaşamanız için geliştirildi.

 

KONFOR.

Bir spor otomobil kullanmak, bize göre tüm duyularımızı harekete 
geçiren eşsiz bir deneyimdir. Ama endorfin sadece performans ve 
adrenalin ile salgılanmaz. Yeni Macan modelinin iç tasarımı, 
opsiyonel olarak sunulan yüksek kaliteli deri iç mekan, opsiyonel 
GT spor direksiyonun yanında, özgün spor otomobil hissini 
güçlendiren eğimli orta spor konsol sayesinde otomobilinize 
bindiğiniz anda mutlu olmanızı sağlayacak.

Aynı zamanda kulaklarınızı da bir ziyafet bekliyor: Opsiyonel spor 
egzoz sistemi, tipik Porsche sesini daha da güçlü bir şekilde 
duymanızı sağlıyor. 

Tam yerinde bir ses deneyimi için Macan modellerinde opsiyonel 
olarak BOSE® Surround Ses Sistemi ve Burmester® High-End 
Surround Ses Sistemi sunuluyor. Bu deneyim sırasında özgürce 
nefes alabilmeniz için, üç bölgeli otomatik klima kontrolü standart 
olarak sunuluyor. 

Sağlığınız için daha iyi bir hava kalitesi sunan iyonizer ise yeni bir 
opsiyonel özellik.

 



 
 Porsche Connect hizmetleri, süresi hizmet paketine ve ülkeye göre değişiklik gösterebilecek ve üç ayı aşmayan ücretsiz bir abonelik içerir. Bazı ülkelerde, Porsche Connect hizmetlerinin bazıları veya hiçbiri mevcut olmayabilir.
Bazı ülkelerde, seçilen Porsche Connect hizmetlerinin kullanım ücretine, veri hacmine sahip gömülü bir SIM kart da dahildir. Gömülü SIM kartı kullanarak WiFi erişim noktasına ve müzik oynatma gibi diğer Porsche 
Connect hizmetlerine erişmek için, bu ülkelerdeki Porsche Connect Mağazalarından veri paketi satın alınabilir. Alternatif olarak, veri bağlantısı kurmak için kendi SIM kartınızı kullanabilirsiniz. Ücretsiz abonelik süreleri, artçı 
maliyetler ve ülkenizdeki bireysel hizmetlerin mevcudiyeti hakkında daha fazla bilgiye, çevrimiçi olarakwww.porsche.com/connectadresinden veya Porsche Merkezinizden ulaşabilirsiniz.

Parmak uçlarınız için bile 
her gün yeni bir deneyimdir. 

 

 PORSCHE CONNECT.

Hayat çok değişken ve heyecan dolu. Sürekli hareket halindeyiz. 
Ve etrafımızda neler olup bittiğini bilmek istiyoruz. 

Yeni maceralara atılmak için tam HD çözünürlüğe sahip yeni 
10,9” dokunmatik ekran kişiselleştirilebilir başlangıç ekranı 
sezgisel kullanımı ile artık daha çok arayüze sahip.  

Standart çevrimiçi navigasyon sistemi, yeni maceranıza daha 
çabuk ulaşmanızı sağlıyor. Connect Plus, gerçek zamanlı trafik 
bilgileri  ve çevrimiçi harita güncellemeleri ile size yardımcı oluyor. 
Porsche Connect uygulaması aynı zamanda tercih ettiğiniz hedefe 
ulaşamanızı belirlemenize olanak sağlıyor…Hem de boş park 
yerlerini tespit ederken.

Yolculuğunuz için artık başka neye ihtiyacınız var? Porsche 
Connect uygulamasının müzik akışı fonksiyonu ile tabi ki kendi 
fon müziğiniz.

  



Hayatımızdaki tek gri alan
üzerinde yolculuk yaptığımız 
asfalttır.

 
 

ÖZET.

Heyecan. Macera açlığı. Sürekli yeni bir şeyler deneyimleme 
heyecanı. Bizi farklı kılan, bizi motive eden işte bu. Karakterimizi 
yaşam yolculuğumuzda yüzümüze çarpan rüzgar şekillendirir. 
Karakterimizi her saniye kalbimizin daha hızlı atmasını sağlayan 
deneyimler güçlendirir.

Yeni Macan. Heyecana Ortak Ol! 

 

 



Os modelos de veículos ilustrados mostram o equipamento para a República Federal da Alemanha. Eles também incluem, p. ex., equipamentos individuais que  
não fazem parte do fornecimento de série e que estão disponíveis somente com um custo adicional. Devido a determinações e normas específicas dos países,  
nem todos os modelos ou equipamentos estão disponíveis em diversos países. Informe-se sobre o exato fornecimento no seu Porsche Center/na sua  
Concessionária Porsche ou no seu importador. Os dados sobre a estrutura, o fornecimento, a aparência, potência, as medidas, o peso, consumo de combustível  
e os custos de operação correspondem ao estado de conhecimento no momento da impressão. Reserva-se o direito de alterações na estrutura, no equipamento  
e fornecimento, bem como diferenças na cor. Sujeito a erros. O aviso legal em todos os idiomas pode ser encontrado em www.porsche.com/disclaimer

本手册中介绍的车型已获准在德国的公路上行驶。某些配置项目仅作为额外收费选装配置提供。由于当地条件的制约和各个市场规定的不同，车型

和选装配置的供应情况可能会有变化。关于标准和选装配置信息，请咨询当地的保时捷中心。付印时，我们已尽最大努力确保结构、功能、设计、

性能、尺寸、重量、耗油量和使用成本等详细信息的准确度。保时捷保留对技术规格、配置和交付范围进行修改的权利，事先恕不另行通知。颜色

可能与图示有所差异。保留对错误和遗漏进行修改的权利。如需参考各个语言版本的免责协议，请浏览 www.porsche.com/disclaimer

Les modèles photographiés dans la présente documentation (caractéristiques et équipements) sont ceux du marché allemand et correspondent aux normes  
applicables en Allemagne. Ils comportent par exemple des équipements optionnels avec supplément de prix, et certaines versions ou options ne sont  
pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement sur la disponibilité des options et le programme de livraison définitif, veuillez contacter un  
des Centres Porsche du Réseau Officiel. Les informations fournies ici sur la conception, la livraison, l’aspect extérieur des véhicules, les performances,  
les dimensions, le poids, les consommations de carburant ainsi que les frais de fonctionnement et d’entretien sont celles disponibles au moment de l’impression.  
Sous réserve de toute modification dans la conception, l’équipement et le programme de livraison, de toute variation de teintes et de matériaux, ainsi que  
de toute erreur ou omission. Vous trouverez cette clause de non-responsabilité dans toutes les langues à l‘adresse www.porsche.com/disclaimer

إن الطرازات المبينة في هذا الكتيب معتمدة للسير على الطرقات في السوق األلمانية، وال تتوفر بعض التجهيزات إال كخيارات مقابل كلفة إضافية. وقد يختلف توفر الطرازات 
ية، ُيرجى استشارة مركز بورشه األقرب إليك. إن كل المعلومات  والخيارات بين سوق وأخرى نظرًا للقيود واألحكام المحلية. للحصول على معلومات حول التجهيزات القياسية واالختيار

المتعلقة بالبنية والميزات والتصميم واألداء واألبعاد والوزن واستهالك الوقود وكلفة التشغيل هي صحيحة في وقت الطباعة. وتحتفظ بورشه بحق إجراء تعديالت على 
المواصفات والتجهيزات وُمهل التسليم بدون إشعار مسبق. قد تختلف األلوان عن تلك المبينة. السهو والخطأ جائزان في حال حدوثهما. لالطالع على نصوص إخالء المسؤولية 

www.porsche.com/disclaimer يارة باللغات األخرى، يرجى ز

Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti personalizzati 
che non fanno parte della dotazione di serie e che vengono forniti con sovrapprezzo. In alcuni Paesi non sono disponibili tutti i modelli e tutti gli equipaggiamenti  
a causa di vincoli e disposizioni di legge. Per ulteriori informazioni sui modelli e sulla precisa dotazione potete rivolgervi al vostro Centro Porsche. I dati relativi a 
costruzione, equipaggiamento, forma, prestazione, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione delle vetture sono aggiornati al momento della stampa.  
Con riserva di modifiche alla costruzione, all‘entità della fornitura e degli equipaggiamenti come pure alla tonalità dei colori. Salvo errori e omissioni. All‘indirizzo 
www.porsche.com/disclaimer è disponibile la dichiarazione di non responsabilità in tutte le lingue.

このカタログに使用されている写真および記載の諸元、寸法、仕様等は、日本に導入される車両と一部異なる場合があります。またオプション装備品は、日本に導入されないものも
含まれます。また、仕様および装備は予告なく変更する場合があります。掲載の写真等の色は実際と異なる場合があります。詳しい装備や仕様については、ポルシェ正規販売店まで
お問い合わせください。

Modeli prikazani u ovom izdanju odobreni su za upotrebu na cestama u Njemačkoj. Neki dijelovi opreme dostupni su samo uzdodatnu nadoplatu. Dostupnost modela 
i mogućnosti može se za različita tržišta razlikovati uslijed lokalnih ograničenja i propisa. Za informacije o standardnoj i dodatnoj opremi obratite se svome Porsche  
centru. Svi podaci o konstrukciji, značajkama, dizajnu, performansama, dimenzijama, masi, potrošnji goriva i troškovima održavanja prema našim su saznanjima 
točni u trenutku odlaska u tisak. Porsche zadržava pravo na izmjenu specifikacija, opreme i opsega isporuke bez prethodne obavijesti. Boje se mogu razlikovati od 
prikazanih. Pogreške i propusti isključeni. Izjavu o ograničenju odgovornosti na svim jezicima potražite na adresi www.porsche.com/disclaimer 

Šiame leidinyje pateikti modeliai yra patvirtinti naudoti keliuose Vokietijoje. Kai kurios įrangos dalys yra prieinamos tik papildomai apmokant. Dėl vietinių apribojimų  
ir taisyklių galimi modeliai ir pasirinkimai gali skirtis priklausomai nuo rinkos. Norėdami sužinoti apie standartinę ir papildomą įrangą, kreipkitės į savo „Porsche“ 
centrą. Visa informacija apie konstrukciją, savybes, dizainą, eksploatacines savybes, matmenis, svorį, degalų sąnaudas ir eksploatacines išlaidas yra teisinga, kiek 
mums žinoma, ją ruošiant spausdinti. „Porsche“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikacijas, įrangą ir pristatymo apimtis. Spalvos gali skirtis nuo 
pateiktų iliustracijose. Išimtos klaidos ir praleidimai. Atsakomybės apribojimas visomis kalbomis pateikiamas svetainėje www.porsche.com/disclaimer



Моделите опишани во ова издание се одобрени за употреба на патишта во Германија. Некои ставки од опремата се достапни само како опции со 
дополнителен трошок. Достапноста на моделите и опциите може да се разликува во зависност од пазарот поради локалните ограничувања и прописи.  
За информации околу стандардната и изборната опрема, советувајте се со Porsche центарот. Сите информации во врска со конструкцијата, функциите, 
дизајнот, перформансите, димензиите, тежината, потрошувачката на гориво и трошоците за одржување се точни според нашите најдобри сознанија во 
времето на печатењето. Porsche го задржува правото да ги измени спецификациите, опремата и опсезите на испорака без претходно известување.  
Боите може да се разликуваат од тие на сликите. Грешките и пропустите се исклучени. За одрекувањето од одговорност на сите јазици, погледнете во 
www.porsche.com/disclaimer 

Modele przedstawione w niniejszej publikacji zostały dopuszczone do użytku drogowego w Niemczech. Niektóre elementy ich wyposażenia występują wyłącznie 
jako opcje dostępne za dopłatą. Dostępność wyposażenia i opcji może różnić się na poszczególnych rynkach ze względu na lokalne przepisy oraz ograniczenia. 
Informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymasz w najbliższym Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące parametrów,  
konstrukcji, osiągów, wymiarów, mas, zużycia paliwa i klasy efektywności opon są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, w chwili przekazywania ich do 
druku. Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych, elementów wyposażenia oraz zakresów dostawy bez uprzedzenia. Kolory rzeczywiste mogą 
się różnić od kolorów przedstawionych na zdjęciach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji znajdują się na stronie: http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu 
cywilnego.

Modely uvedené v tejto publikácii sú schválené pre premávku na cestných komunikáciách v Nemecku. Niektoré položky výbavy sú k dispozícii iba za príplatok. 
Dostupnosť modelov a prvkov výbavy sa môže v jednotlivých krajinách líšiť z dôvodu miestnych obmedzení a nariadení. Pre viac informácií o štandardnej a  
doplnkovej výbave sa obráťte na vaše Porsche Centrum. Všetky informácie týkajúce sa konštrukcie, funkcií, dizajnu, výkonnosti, rozmerov, hmotností, spotreby  
paliva a prevádzkových nákladov sú podľa našich najlepších znalostí správne v čase odoslania do tlače. Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo na zmeny  
špecifikácií, výbavy a dodania bez predchádzajúceho upozornenia, takisto aj právo na chyby a odchýlky. Farby sa môžu líšiť od tých, ktoré sú vyobrazené.  
Dokument Zrieknutie sa zodpovednosti v požadovanom jazyku si môžete pozrieť na adrese www.porsche.com/disclaimer 

Los modelos de automóviles mostrados en esta publicación están aprobados para su circulación en la República Federal Alemana. La disponibilidad de los modelos, 
así como el equipamiento ofertado puede variar de un país a otro debido a razones legales y/o regulaciones de carácter local. Para obtener información sobre los 
modelos y el equipamiento estándar y/u opcional disponible en su país, consulte en su Centro Oficial Porsche. Toda la información relacionada con la fabricación, 
características, diseño, prestaciones, dimensiones, peso, consumo de combustible y costes de mantenimiento de los automóviles mostrados responden a los datos 
actualizados en la fecha de impresión del presente documento. Porsche se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, equipamiento  
y las condiciones de entrega de los automóviles mostrados en esta publicación sin previo aviso. Debido a la técnica de impresión, los colores reales de los  
automóviles podrían diferir de los mostrados en la presente publicación. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad 
o de una parte de esta publicación sin la autorización por escrito de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Para acceder a esta publicación en otros idiomas, por favor consulte: 
www.porsche.com/disclaimer 

Modelele din această publicație sunt omologate pentru șoselele din Germania. Unele echipamente sunt disponibile doar opțional, contra cost. Disponibilitatea  
modelelor și opțiunile pot varia de la piață la piață din cauza restricțiilor și reglementărilor locale. Pentru informații privind echipamentele standard și cele opționale, 
consultați Centrul dvs. Porsche. Toate informațiile privind construcția, caracteristicile, designul, performanțele, dimensiunile, greutatea, consumul de combustibil  
și costurile de funcționare sunt corecte la momentul tipăririi. Porsche își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, echipamentele și termenele de livrare  
fără notificare prealabilă. Culorile pot fi diferite de cele ilustrate. Erorile și omisiunile sunt exceptate. Pentru precizări legale în fiecare limbă, consultați  
www.porsche.com/disclaimer



Описанные модели автомобилей представлены в комплектации для Германии. Данные варианты комплектации включают в себя дополнительное 
оборудование, которое не входит в базовую комплектацию и предлагается только за дополнительную плату. В различных странах вследствие особых  
норм и правил предлагаются не все модели и, соответственно, варианты комплектации. За более подробной информацией обратитесь к официальным 
дилерам Porsche. Сведения о конструкции, комплектации, внешнем виде, мощности, габаритах, массе, расходе топлива и эксплуатационных расходах 
действительны на момент подписания материала в печать. Возможны изменения в конструкции, оборудовании и комплектации, а также различия 
цветовых оттенков и ошибки. Текст дисклеймера на всех языках Вы найдете на www.porsche.com/disclaimer

Bu katalogta yer alan modeller Almanya'daki sürüş koşullarına göre test edilerek onaylanmıştır. Bazı donanımlar ekstra ücrete tabi opsiyonel seçenekler olarak sunulmaktadır. 
Mevcut modeller ve donanım seçenekleri, yerel sınırlamalar ve düzenlemelere bağlı olarak ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Standart ve opsiyonel donanımlara ilişkin bilgi 
için lütfen Porsche Merkezleri ile iletişim kurun. Tüketim, özellikler, tasarım, performans, boyutlar, ağırlık, yakıt tüketimi ve bakım masrafları ile ilgili tüm bilgiler, bu katalogun 
basıldığı tarihteki bilgiler ile hazırlanmıştır. Porsche, önceden bildirimde bulunmaksızın spesifikasyonları, donanım özelliklerini ve teslimat kapsamını değiştirme hakkını saklı 
tutar. Hata ve ihmaller hariç, renkler resimlerde görülen renklerden farklılık gösterebilir. Her dildeki yasal bildiri için lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin.
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