Porsche
Cayenne

562 153 PLN brutto
8 086 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Warszawa Okęcie (Porsche)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 22 489 09 88
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 14069

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

2 995 cm3
SUV
automatyczna
benzyna
0 km
4x4 (dołączany
automatycznie)

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

340 KM
245 km/h
6.2 s
9.2 l/100
km
11.3 l/100
km
8 l/100 km

WYMIARY:

5
5
czarny
2019

Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

983 mm
696 mm
918 mm
895 mm
2 060 kg
2 830 kg

WYPOSAŻENIE:
6-płytowa zmieniarka płyt CD/DVD

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa z łopatkami zmiany biegów

Adaptacyjny tempomat z systemem wspomagającym jazdę w korkach

Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

Herb Porsche wytłoczony na zagłówkach (z przodu i z tyłu) Porsche Exclusive
Manufaktur

Klapa tylna ze zintegrowanym spoilerem dachowym

Podgrzewana przednia szyba

Lakier uni

Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa

System mocowania bagażu

Lampy przednie LED

Wyświetlacz Head-Up

Listwa szyb bocznych w kolorze srebrnym

ABD - Automatyczna blokada dyferencjału

Logo Porsche na pokrywie silnika

ABS
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki z przodu,
kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
Airbag kolan pasażera
Alarm z funkcją dozoru wnętrza
ASR - System zapobiegający poślizgowi kół pojazdu podczas przyspieszania
Asystent parkowania z przodu i z tyłu z ostrzeganiem optycznym i akustycznym

Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
Lusterka boczne z funkcją podgrzewania
Mocowanie ISOFIX do fotelika dla dziecka na tylnych zewnętrznych fotelach
MSR - System zapobiegający blokowaniu kół napędowych podczas hamowania
silnikiem
Pakiet schowków (W konsoli środk.,w drzwiach i oparciach,w bagażniku)

Asystent świateł z automatycznym oświetleniem drogi do domu

Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe z ogranicznikami napięcia przód i
tył

Automatycznie podnoszona tylna klapa

PHC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia Porsche Hill Control

Connect Plus - pakiet aplikaji na smartphne

Porsche Communication Management (PCM) z systemem nawigacji satelitarnej

Czujnik dachowania

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV) - system rozdziału momentu obrotowego

Czujnik deszczu

PSM (Porsche Stability Management) - system stabilizacji toru jazdy

Czujnik zapięcia pasów dla przednich siedzeń

Reﬂektory LED

Felgi aluminiowe 19 Cayenne S z ogumieniem

Światła do jazdy dziennej z 4 punktami LED w każdym reﬂektorze

Filtr przeciwpyłkowy i ﬁltr z węglem aktywnym

System kontroli ciśnienia w oponach (TPM)

Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach

System stabilizacji ciągnionej przyczepy

Funkcja Auto Start-Stop

Tapicerka materiałowa

Funkcja automatycznego hamowania po kolizji

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Funkcja wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera

Trzecie światło stop LED umieszczone w spoilerze dachowym

Gniazda USB (dwa) oraz gniazda 12V (trzy)

Tylne lampy w technologii LED (diodowe)

Hamulec postojowy - elektryczny

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Hamulec wielokolizyjny (Multi-collision brake)

Wspomaganie układu kierowniczego

Immobilizer

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Instalacja radiowa + 10 głośników

Zamek centralny z pilotem

Keyless drive

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki z przodu, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
Airbag kolan pasażera

Funkcja wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe z ogranicznikami napięcia przód i tył
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

