Porsche Panamera GTS
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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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Opcje indywidualne
Numer zamówiena
97ADS1

Rok modelowy
2022

Samochód
Panamera GTS

Kategoria

Numer zamówiena

Wyposażenie indywidualne

Lakiery
Kolory wnętrza

0M
BE

Wyposażenie zewnętrzne

3FU
2D5

Truffle Brown Metallic
Wnętrze wykończone gładką skórą w
dwóch kolorach: Marsala i Cream
Dach panoramiczny
Pakiet SportDesign z elementami
lakierowanymi na kolor czarny (wysoki
połysk), z osłonami progów SportDesign
Porsche Exclusive Manufaktur
Usunięcie oznaczenia modelu
8-biegowa przekładnia Porsche
Doppelkupplung (PDK)
Wspomaganie układu kierowniczego Plus
21-calowe obręcze Panamera
SportDesign lakierowane na kolor czarny
(wysoki połysk) Porsche Exclusive
Manufaktur
Reflektory główne LED Matrix z Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS+)
Przyciemniane szyby
Wspomaganie parkowania ParkAssist (z
przodu i z tyłu) z kamerą cofania oraz
widokiem otoczenia
HomeLink® (zdalne otwieranie drzwi
garażowych)
Komfortowy dostęp (bezkluczykowy)
„Miękkie” domykanie drzwi
Pakiet kameralnego oświetlenia
Komfortowe przednie fotele z 14kierunkową regulacją elektryczną i
pakietem pamięci ustawień
Wentylowane fotele (przednie)
Boczne poduszki powietrzne z tyłu
Czterostrefowa klimatyzacja
automatyczna
Wyjmowana zasłona przestrzeni
bagażowej
Uchwyt na pojemniki z napojami (z
przodu)
Nagłośnienie BOSE® Surround Sound
System

Ceny*
655 000 PLN

Personalizacja

Układ napędowy/podwozie

0NA
G1G

Koła

1N3
43S

Oświetlenie i widoczność

8IU

Komfort i systemy wspomagające

4KF
8A4

VC2

Wyposażenie wnętrza

4F2
GZ2
QQ1
Q2J

4D3
4X4
9AH
3U7
4M1
Audio i komunikacja

9VL
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Ceny*
6 116 PLN
3 529 PLN
10 410 PLN
3 471 PLN

0 PLN
0 PLN
1 470 PLN
7 998 PLN

5 235 PLN
2 558 PLN
4 175 PLN

1 412 PLN
5 410 PLN
3 588 PLN
2 088 PLN
0 PLN

5 235 PLN
2 353 PLN
6 411 PLN
764 PLN
0 PLN
6 999 PLN

Cena całkowita

734 222 PLN

*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. 556(1)§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 i opisy mają wyłącznie
charakter poglądowy i 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. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień
publikacji.
Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %).
Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory
przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Porsche.

Twój Kod Porsche: http://www.porsche-code.com/PNZS8KV5
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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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