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O fascínio do
carro esporte

“No começo, olhei em volta e não encontrei o carro com o qual sonhava.
Então decidi construí-lo eu mesmo.”

O sonho do carro esporte.
É preciso lutar para realizar grandes sonhos. Ou
r ealizar visões audaciosas. A próxima vitória?
Raramente é conquistada sem esforço. Na maioria
dos casos, é preciso primeiro lutar contra algo:
contra resistências, contra convenções. E contra
paradigmas cristalizados.
I ndependentemente do que se luta a favor ou
contra, sem paixão, garra ou perseverança não se
chega a lugar algum. Ferry Porsche deu tudo de
si pelo carro esporte de seus sonhos. E o seu sonho
foi alcançado – não porque ele hesitou, esperou
ou teve sorte. Mas porque ele se superou.
Essa atitude está presente em cada Porsche
 ontado a partir de 1948. Ela está no mais ínfimo
m
parafuso e em cada corrida que vencemos. Está,
também, em cada ideia. Pois nossos engenheiros

Ferry Porsche

não se contentam com 100 %. Porque eles lutam –
 or cada centésimo decisivo. Por aquele segundo
p
que decide, ao fim, se teremos triunfos ou lágrimas.
Pelo “Dr. Ing.” no nome de nossa empresa e pelo
fascínio do carro esporte, reavivado a cada vez.
Nosso objetivo principal nunca foi elevar os CV.
 as sim, ter mais ideias por CV. Criar motores mais
M
eficientes, e não maiores. Criar um design que siga
os princípios e não a moda. Um carro esporte para
se dirigir diariamente.
Somente quando se integra tudo isso é que
f alamos de Intelligent Performance. O núcleo da
marca Porsche. E o seu futuro. Lutamos por isso.
Como no primeiro dia. Por um sonho pelo qual o
nosso coração sempre baterá.

O fascínio do carro esporte
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Apenas aqueles que conhecem suas raízes
podem superar a si mesmos.

A era 718.
Toda lenda tem um início. Para ser exato, o início
 o 7 18 foi em 1953, com um plano simples,
d
mas ousado: simplesmente atacar. E isso na pista
de corrida.
Desafio declarado e aceito: com um motor boxer de
 cilindros e uma construção rigorosamente leve,
4
assim como um desempenho em curvas nunca
antes visto. Com o 550 Spyder. Um carro esporte
que desafiou os padrões do automobilismo.
Pois os nossos engenheiros simplesmente não
se contentam com meros padrões.
E foi assim que, em 1953, o primeiro Porsche
construído especialmente para corridas cruzou as
linhas de largada do mundo. Estabelecendo, com
isso, o fundamento para uma série de carros de
corrida puros-sangues de motor central: a partir
de 1957 vieram o 7 18 RSK Spyder – uma versão
substancialmente modificada do 550 A Spyder –
o 7 18 RS 60 Spyder, o 7 18 W-RS Spyder e, por
fim, o 7 18 GTR que incrementou os Spyders com
um cupê.

1

Até meados dos anos 60 eles conquistaram mais
 e 1.000 vitórias em corridas – e deram um
d
show de bola nos competidores que tinham, em
parte, motores muito mais potentes. Por exemplo,
na Targa Florio, famosa por suas passagens
estreitas e sinuosas. Nas 12 Horas de Sebring. 
Em inúmeras corridas alpinas. E, claro, na meca do
automobilismo: Le Mans. Uma história de sucesso
que fez com que o nome Porsche se tornasse, 
de um lado, o espanto dos demais favoritos e, do
outro lado, o querido dos fãs.
Claro, tudo que é legendário também levanta 
uma grande questão: o que vem depois? Nossa
resposta: nós continuamos – nas e stradas, 
longe dos circuitos de corrida. Sempre escrevendo
um capítulo a mais desta lenda. Aqui e agora.

1 718 RS 60 Spyder na Fábrica 1 da Porsche

O fascínio do carro esporte

9

Todo dia merece ser legendário.

Ideia 718.
O Boxster e o Cayman dão continuação à era 7 18.
 os seus motores boxer turbo de 4 cilindros bate
N
o coração de um lutador que subiu inúmeras 
vezes o pódio. Neles, vive a vontade de romper com
padrões. E de convencer. Nada mais normal que
eles levem esses 3 dígitos em seus nomes e, assim,
perpetuem a lenda 7 18.
Os modelos 7 18 foram construídos para quem vive
c om esportividade total. Eles são carros esporte de
motor central que combinam o espírito esportivo
do legendário Porsche 7 18 com o carro esporte do
futuro – e levam tudo isso para as ruas do mundo.
Com um objetivo: trazer prazer ao dia a dia.

concessões. Graças a um compósito de aço e
a lumínio, os modelos 7 18 não têm nem um 
grama acima do peso – além de apresentar uma
carroceria de rigidez reforçada e uma agilidade 
que convence.
A grande variedade de sistemas de desempenho,
c onforto e assistência o tornam o coach e o
parceiro ideal – de suas e ndorfinas. E com até 
365 cavalos de potência turbo (269 kW), só 
resta uma pergunta a ser respondida: o que você
ainda está esperando?
O 718 Boxster e o 718 Cayman.
Pelo espírito esportivo.

O design: distinto e expressivo. A suspensão:
c om ajuste tipicamente esportivo da Porsche. 
A categoria de peso: construção leve sem

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência
estão disponíveis na página 142.
O fascínio do carro esporte
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Quem está no centro de tudo
não precisa abrir mão de nada.

O princípio dos carros esporte de motor central.
O que torna os modelos 718 tão especiais? O seu
desempenho, seu comportamento de direção, seu
design, seu espaço generoso com 2 bagageiros.
E acima de tudo: um conceito de motor central que
torna tudo isso possível.
Nele, o motor se encontra a menos de 30 cm atrás
 o motorista. Primeira consequência: o impulso
d
notável nas costas. Segunda consequência: o
comportamento extraordinariamente dinâmico nas
curvas – graças a um centro de gravidade baixo e
central. O alinhamento boxer dos cilindros também
garante uma redução das vibrações e, com isso, um
funcionamento mais sincronizado do motor. Outra
vantagem em termos de dinâmica de direção: a
força do motor é transferida diretamente para o
eixo traseiro.

Como aproveitar esta potência de modo ideal?
Reduzindo sistematicamente o peso do veículo.
E otimizando a distribuição do peso restante.
A construção compacta como carro de dois lugares
contribui para isso de forma essencial. E isso
sem comprometer o conforto e a aptidão para o
dia a dia.
No entanto, quando o motor central arranca,
apenas uma coisa importa: o mundo e seus zilhões
de curvas. E você, bem no centro de tudo isso.

O fascínio do carro esporte
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Modelos

Uma lenda viva.
Duas personalidades marcantes.
O 718 Boxster.
Quem sabe, talvez, quiçá. A vida é muito curta para
se ficar em dúvida. E curta demais para não realizar
sonhos. A mensagem do 718 Boxster é clara: Vá!
Ele interpreta a lenda do 718 com o típico
pensamento de liberdade de um roadster purosangue: com muitas curvas, com muito vento
contrário, com muita adrenalina. Em resumo,
com uma experiência de direção direta e aberta.
Condições ideais para treinar seus músculos
na academia mais emocionante de todas:
a academia da vida.

O 718 Cayman.
O 718 Cayman deixa seus atos falarem por si.
Atos esportivos, é claro. Como coupé dominador
de curvas, ele representa a sua posição longe de
tendências da moda e vias arteriais de quatro
pistas. Tanto na cidade. Como na pista de corrida.
Mas sempre com muito esportividade.
É claro, o 718 Cayman não será apenas a
continuação do caminho traçado pelo 718 GTR
Coupé até 1963. Mas, sim, uma nova lenda.
Uma lenda autêntica. Do espírito de luta esportivo.
E das curvas.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência
estão disponíveis na página 142.
Modelos
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Os destaques dos
modelos 718.
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Modelos

Informações e entretenimento de caráter inovador,
navegação on-line, Apple® CarPlay e vários serviços
Porsche Connect

• Motores boxer turbo para muita potência, alto
torque e alta rotação. Tudo isso a um consumo
relativamente moderado. Geometria variável
das turbinas (VTG) nos modelos S e GTS.

• Faróis principais bixênon com luzes diurnas LED
integradas. As lanternas traseiras dispõem de
luzes de freio com 4 pontos.

• Volante esportivo multifuncional GT com seletor
de modos e botão SPORT Response.

• Design distinto: a traseira tem aparência mais
larga com o friso de destaque. O cockpit está
completamente focado no esporte.

• Motores com som possante e habitual do 
Porsche Boxer, que através do sistema de escape
esportivo se tornou ainda mais penetrante.

• Chassi adaptado de forma esportiva e direção
direta para alto desempenho em curvas. Chassi
esportivo PASM com rebaixamento de 20 mm
para os modelos S e GTS.

• Com o assistente para ponto cego (para mudança
de pista) e o sistema de frenagem adaptado ao
alto desempenho – para muito prazer de dirigir
com alta segurança.

• Amortecedores adaptáveis para mais conforto do
dia a dia. Inúmeros compartimentos e muito
espaço para as pernas e 2 bagageiros com amplo
espaço.

Modelos
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Os equipamentos de série mais importantes dos modelos 718.
O 718 Boxster e o 718 Cayman.
• Motor boxer turbo de 2,0 litros
com 220 kW (300 CV) e 380 Nm
• Rodas Boxster ou Cayman de
18 polegadas
• Freios com pinças pretas de 4 pistões fixadas
em monobloco de alumínio, na frente e atrás
• Faróis principais bixênon
• Sistema de escape esportivo com saída de
escape disposta centralmente
• Botão SPORT
• Porsche Communication Management (PCM) incl.
preparação para celular e Porsche Car C
 onnect
• Pacote de som Plus
• Defletor de vento em rede (modelos 718 Boxster)

O 718 Boxster S e o 718 Cayman S.
• Motor boxer turbo de 2,5 litros
com 257 kW (350 CV) e 420 Nm
• Turbina de geometria variável (VTG)
• Rodas Boxster S ou Cayman S de
19 polegadas
• Freios com pinças vermelhas de 4 pistões fixadas
em monobloco de alumínio, na frente e atrás
• Faróis principais bixênon
• Sistema de escape esportivo com saída de
escape dupla disposta centralmente
• Botão SPORT
• Porsche Communication Management (PCM) incl.
preparação para celular e Porsche C
 ar C
 onnect
• Pacote de som Plus
• Defletor de vento em rede (modelos 718 Boxster)
• Pedais e apoio dos pés em visual esportivo

O 718 Boxster GTS e o 718 Cayman GTS.
• Motor boxer turbo de 2,5 litros com 269 kW
(365 CV) em conjunto com o sistema Porsche
Doppelkupplung (PDK) até 430 Nm
• Turbina de geometria variável (VTG)
• Porsche Torque Vectoring (PTV) inclusive
bloqueio mecânico do diferencial traseiro
• Porsche Active Suspension Management (PASM)
incl. rebaixamento de 10 mm
• Rodas Carrera S de 20 pol. em Preto (acetinado)
• Freios com pinças vermelhas de 4 pistões fixadas
em monobloco de alumínio, na frente e atrás
• Faróis principais bixênon
• Sistema de escape esportivo com saídas de escape
esportivas dispostas centralmente em Preto
• Pacote Sport Chrono incl. seletor de modos e
aplicativo Porsche Track Precision
• Porsche Communication Management (PCM) incl.
preparação para celular e Porsche Car Connect
• Pacote de som Plus
• Defletor de ar de tela (modelos 718 Boxster)
• Pedais e apoio dos pés em visual esportivo
• Equipamentos em Alcantara® específicos do GTS

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência estão disponíveis na página 142.
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Design

À primeira vista: esportivo.
À segunda: surpreendentemente encantador.

Design exterior.
Preciso, sem firulas. Autoconfiante, e sem timidez.
Baixo, largo e plano. O design dos modelos 718 é
caracterizado por bordas de conotação esportiva e
formas bem definidas.
A geometria horizontal das entradas de ar dá uma
impressão mais larga à frente – isso lhe concede
uma garra extra. Nos modelos GTS esta impressão
é ampliada pelas entradas de ar maiores, as
airblades exteriores pretas e spoiler dianteiro
preto novamente reforçado. Os para-lamas?
Inequivocamente Porsche. Eles são mais altos do
que o capô e, com sua linguagem formal, enfatizam
o design dos faróis com interior expressivo e LED
de luz diurna integrada. Nos modelos GTS, as luzes
dianteiras foram escurecidas.

A linha lateral enfatiza o conceito de motor central.
As cavas das rodas são grandes, para rodas
de até 20 polegadas. Nos modelos GTS elas têm
acabamento em Preto. Assim, fica claro: os
modelos 718 não foram construídos para viver
na garagem. Mas, sim, para viver muito prazer de
dirigir. O que justifica o desenho das portas, que
direcionam o vento contrário às grandes entradas
de ar laterais. Para um ótimo abastecimento de
ar dos motores turbo e, assim, uma tração potente.
Outro detalhe esportivo: os retrovisores externos
com suporte em forma de V.

1 718 Cayman S
2 718 B
 oxster GTS

1
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Como você reconhece um verdadeiro atleta?
Pelo fato de vê-lo na maioria das vezes de trás.
Quando fechada, a capota de tecido do 7 18 Boxster
é tipicamente de carro esporte: plana. Pressionando
um botão ela abre e fecha de forma totalmente
automática em 9 segundos – mesmo a velocidades
de até 50 km/h.
A traseira dos modelos 718 é uma expressão
de alto desempenho – e até mesmo do alto
desempenho dos nossos designers. Ela é clara
e minimalista mas, mesmo assim, longe de
ser monótona. As lanternas traseiras são planas,
e nos modelos GTS escurecidas. Seu interior foi
concebido em três dimensões. Cada uma das
lanternas traseiras horizontais possui 4 luzes
de freio em LED. Um friso de destaque entre as
duas luzes traseiras dá uma impressão ainda
mais larga da traseira.

O aerofólio posicionado logo acima é acionado
a utomaticamente a uma velocidade de 125 km/h,
reduzindo a sustentação e proporcionando uma
aderência ainda melhor. Típico dos modelos 7 18:
saída de escape na parte inferior traseira disposta
em posição central, que foi concebida como
uma saída de escape dupla nos modelos S. As
saídas de escape esportivas pretas dos modelos
GTS estão integradas na parte inferior traseira
específica do GTS.
Nos modelos 7 18 Boxster conversíveis, uma
 roteção anticapotagem de duas peças protege o
p
espaço residual de sobrevivência em caso de
capotagem ou colisão lateral. A proteção dianteira
foi feita de aço de alta resistência. Os santantônios
traseiros feitos de um composto de aço e 
alumínio se encontram atrás d
 os bancos. Eles 
são completamente revestidos e garantem uma
segurança elevada.

1 718 Cayman GTS
2 718 B
 oxster S
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2

Muitos descobrem sua força interior através do esporte.
Nós entendemos o porquê.

Design interior.
Manuseio intuitivo, ergonomia orientada para o
desempenho, design limpo. O interior dos modelos
718 também está foi totalmente projetado para o
uso esportivo.

O painel de instrumentos é composto por
3 instrumentos redondos com uma tela a cores
integrada de 4,6 polegadas. Tipicamente
Porsche: o contagiros no centro.

A forte ênfase na horizontal dá ao design do painel
de comando dos modelos 718 um visual marcante.
E isso com a habitual ergonomia de alto nível da
Porsche: o console central inclinado garante um
caminho curto do volante à alavanca de mudança
ou seletora. A disposição clara das teclas de função
poupa tempo.

O Porsche Communication Management (PCM)
com tela tátil de 7 polegadas e superfície de vidro
de alta qualidade combina perfeitamente com o
console central.

Automobilismo puro: o volante esportivo – foi
derivado do 918 Spyder. O volante esportivo GT
opcional com menor diâmetro aumenta ainda
mais a sensação de cockpit. Nos modelos GTS,
ele foi revestido em Alcantara® assim como
inúmeros outros itens do interior.

28
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As melhores condições para um estilo de vida ativo
e esportivo. Os detalhes? Decida por si mesmo.
Com as amplas opções de personalização, assim
como uma grande gama de materiais e cores.

Propulsão e chassi

Rápido, forte, perspicaz.
Então deve ser um Boxer.

Os motores.
Alguém poderia pensar que o prazer de direção e a
sensatez se excluem mutuamente. Mas os modelos
718 provam o contrário. Enfaticamente. Eles
combinam um desempenho impressionante com
uma eficiência muito boa.
 s motores turbo de 4 cilindros em típica
O
construção boxer da Porsche não só demonstram
responsabilidade para com o meio ambiente, 
mas, também, para com o nível de adrenalina do
motorista.
A aceleração é enorme – mesmo a baixas rotações.
Adicionalmente, eles ainda possuem as curvas
características de alta rotação, típicas dos motores
de carros esporte. Ou seja, alta potência com
uma boa dosagem. Assim, cada passeio torna-se
um evento esportivo – não importa com qual
velocidade.

A agilidade dos modelos 718 é extraordinariamente
elevada. Graças ao centro de gravidade
marcadamente rebaixado e central do veículo, que
sempre tem caracterizado os modelos de motor
central Porsche. O som típico Porsche oferece
também nos modelos 718 a trilha sonora perfeita
para novas potências máximas e é ainda mais
intenso com o sistema de escape esportivo, com
um aperto de botão.
O turbocompressor.
Os motores boxer de 4 cilindros dos modelos 7 18
são projetados para ser possantes e eficientes.
Responsável por isso: a tecnologia turbo com 
um turbocompressor de gás de escape, que é
otimamente adaptado à cilindrada e à potência do
motor. O turbocompressor de gás de escape dos
modelos GTS foi especificamente concebido e, em
conjunto com o sistema de pressão adaptado, ele
eleva ainda mais o desempenho.

O resultado não poderia ser mais evidente: pois o
planalto de torques excepcionalmente amplo se faz
perceptível cada vez que você pisa no acelerador –
a menos de 30 cm atrás de suas costas.
A geometria variável das turbinas (VTG).
Nos m
 odelos S e GTS, a turbina de geometria
variável (V TG) une, através das palhetas ajustáveis
na turbina, as vantagens de um turbocompressor
de gás de escape “pequeno” e de um “grande”. 
Com a conhecida tecnologia já conhecida do
9 11 Turbo, que foi especificamente adaptada para
os modelos 7 18 S e GTS, são alcançadas tanto 
uma ótima reação do motor a baixas rotações
como uma alta potência máxima.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência estão disponíveis na página 142.
Propulsão e chassi
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O motor boxer turbo de 2,0 litros.
Nos modelos básicos, foi instalado um motor boxer
turbo de 2,0 litros com injeção direta de gasolina
(DFI), VarioCam Plus e lubrificação de cárter
seco integrada. Ele desenvolve 220 kW (300 CV)
a 6.500 rpm. Torque máximo: 380 Nm.
Com o sistema de embreagem dupla Porsche
Doppelkupplung (PDK), o 718 Boxster e o
718 Cayman aceleram em apenas 4,9 s de
0 a 100 km/h, com velocidade máxima de
275 km/h.

O motor boxer turbo de 2,5 litros.
Os modelos S operam com 2,5 litros de cilindrada.
O resultado: 257 kW (350 CV) a 6.500 rpm.
O torque máximo: 420 Nm. Além disso, ele vem
com turbina de geometria variável (VTG) – como
no 911 Turbo. Elas garantem um desenvolvimento
da potência ainda mais uniforme e, assim, geram
ainda mais prazer de dirigir. Sua propulsão? Só
termina a 285 km/h. O pulo de 0 a 100 km/h nos
modelos S é atingido por meio de PDK e Launch
Control apenas em 4,2 s.

Deseja mais? O possante motor boxer turbo de
2,5 litros dos modelos 718 GTS leva ao asfalto
nada menos que 269 kW (365 CV). Torque
máximo em combinação com o sistema de
embreagem dupla da Porsche (PDK): 430 Nm.
A propulsão vai até 290 km/h. Com o Launch
Control e o PDK, os modelos 718 GTS pulam
em apenas 4,1 s de 0 a 100 km/h.

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência estão disponíveis na página 142.
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Tecnologias de eficiência.
A função Start/Stop automático desliga o motor
quando a velocidade estiver abaixo de 7 km/h. 
Por exemplo, quando você se aproximar do sinal
vermelho. Assim que você soltar a embreagem e
pisar no pedal do acelerador, o motor liga
novamente – de forma rápida e confortável.
Em combinação com o sistema de embreagem
 upla Porsche Doppelkupplung (PDK), é possível
d
o chamado modo “Planar” em determinadas
situações. Neste modo, o motor é desacoplado 
e, com isso, evita-se o seu efeito de frenagem. 
O veículo usa sua energia cinética de forma
otimizada e pode rolar por uma distância mais
longa.

1

2

3

4

Sistema de escape esportivo.
Parte do equipamento de série em todos os
modelos 718: o sistema de escape esportivo,
através dos quais o som já poderoso do motor
central fica ainda mais intenso – com um simples
aperto de botão. Saídas de escape esportivas
de aço inoxidável pretas ou prateadas no visual
em alto brilho estão disponíveis opcionalmente.

1 Saída de escape 718 Boxster e 718 Cayman 
2 Saída de escape dupla 718 Boxster S e 718 Cayman S
3 Saídas de escape esportivas de aço inoxidável pretas
(no visual em alto brilho) (de série nos modelos 718 GTS)
Porsche Exclusive Manufaktur
4 Saídas de escape esportivas de aço inoxidável prateadas
(no visual em alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur

Propulsão e chassi
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Tem vezes na vida em que você tem que reduzir a marcha.
Na ultrapassagem, por exemplo.

Transmissão.

1

Câmbio manual de 6 marchas.
Nos modelos 718, a transmissão é realizada por um
câmbio manual de 6 marchas de engate suave e
perfeitamente ajustada às curvas características
de cada motor. O curso das alavancas é curto,
esportivo e o esforço de engate é baixo. Isso
significa: uma experiência de direção esportiva,
direta. Porém, a viagem fica ainda mais cativante
em combinação com o pacote Sport Chrono
opcional: nos modos SPORT e SPORT PLUS, a
embreagem dinâmica dupla propicia a rotação
ideal ao reduzir a marcha, mais emoção ao volante
e um som impressionante.

Sistema de embreagem dupla
Porsche Doppelkupplung (PDK).
O PDK de 7 marchas com modo manual e
automático está disponível como opção.
Para mudanças de marcha extremamente 
rápidas com tração ininterrupta. E isso c om 
valores de aceleração ainda melhores e com 
um consumo ainda mais reduzido.
No modo manual, a direção de mudança é
orientada da mesma forma que nos carros
de corrida – aumentar marcha é para trás;
diminuir, para a frente. Para uma experiência
de direção como na pista de corrida.

1 Alavanca do câmbio manual de seis marchas
2 Alavanca seletora do sistema de embreagem dupla
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Informações sobre consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência
estão disponíveis na página 142.
2
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Porsche Torque Vectoring (PTV).
Opcional nos modelos 718 e 718 S, de série nos
modelos 718 GTS: o Porsche Torque Vectoring
(PTV). O sistema para elevação da dinâmica e
estabilidade de direção opera com uma distribuição
de torque variável nas rodas traseiras, bem como
com um bloqueio mecânico do diferencial traseiro.
No estilo de direção mais dinâmico, a roda
traseira interior é levemente freada com uma
intervenção no volante. Desta forma, a roda
traseira externa recebe uma força de propulsão
maior, possibilitando um impulso de rotação
adicional no sentido tomado. O resultado é uma
entrada direta e dinâmica na curva.

A velocidades baixas e médias, o PTV aumenta a
agilidade e a precisão de direção de forma
significativa. A altas velocidades e na aceleração de
saída das curvas, o bloqueio do diferencial traseiro
regulado mecanicamente fornece estabilidade
adicional de direção e tração.
O que você ganha com isso? Alta estabilidade
dinâmica na diagonal e tração excelente.
Grande agilidade em qualquer velocidade –
com comportamento preciso em curvas e na
transferência balanceada de cargas. Algo mais?
Um grande divertimento nas curvas.
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Pistas vastas. Estradas longas e retas.
É aconselhável evitá-las.

Chassi.
Qualquer um pode em linha reta. Só na curva é que
se separa o joio do trigo. Só a curva faz um carro
esporte se tornar um carro esporte puro-sangue.
Por isso, é ainda mais importante assegurar que o
chassi esteja apto para encarar qualquer desafio
esportivo. E esteja pronto para o alto desempenho
dos motores.
Os componentes do eixo são em grande parte de
alumínio e, assim, mantêm baixos o peso do veículo
e as massas não suspensas. A bitola larga, a longa
distância entre eixos e a construção específica
do chassi permitem manobras de alta precisão e
agilidade.

Porsche Active Suspension Management (PASM).
O PASM é um sistema eletrônico para regulagem
dos amortecedores e é de série nos modelos
718 GTS. Para todos os outros modelos ele está
disponível como opção. O sistema regula
continuamente a força de amortecimento em
cada roda – dependendo do estilo de direção
e das condições da pista. Além disso, a carroceria
foi rebaixada em 10 mm.
O PASM tem 2 ajustes que você pode controlar por
meio de um botão no console central: no modo
Normal, o amortecimento é esportivo e confortável,
no modo Sport ele já é mais esportivo e firme.
Você pode sentir os resultados: aumento da
estabilidade, mais conforto, mais desempenho.
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Porsche Stability Management (PSM).
Todos os modelos 718 possuem o Porsche Stability
Management (PSM) – um sistema de controle
automático, que passou por um aperfeiçoamento, e
que estabiliza os limites da dinâmica de direção.
Durante a aceleração em diferentes superfícies,
o PSM melhora a tração. Para proporcionar
estabilidade e segurança elevadas e, ao mesmo
tempo, uma agilidade excepcional.
Servodireção eletromecânica.
Um sistema de direção direta que faz jus ao seu
nome. O ângulo de esterço direto proporciona
manobras ágeis e uma experiência de direção
esportiva – com o habitual n ível elevado 
de conforto. Para quem procura conforto, a
servodireção Plus está disponível sob pedido.

Você também não tem tempo a perder.

Freios.
1

Nos esportes, o que conta é o desempenho.
Isso se aplica tanto ao motor como aos freios.
Por conseguinte, nos modelos 718, são utilizadas
pinças de 4 pistões fixadas em monobloco de
alumínio.
No 718 Boxster e 718 Cayman as pinças de freio são
pretas; nos modelos S e GTS, vermelhas. Os discos
de freio tem um diâmetro de 330 mm na frente e
299 mm atrás. O sistema de frenagem dos modelos
S e GTS foram reforçados no eixo dianteiro.

2

3

Para uma maior rigidez, menos peso e uma melhor
relação da pressão – mesmo sob cargas extremas
– as pinças de freio de uma só peça permanecem
fechadas. O curso do pedal é curto e o ponto de
pressão, preciso. Os discos de freio são perfurados
e internamente ventilados. A consequência: um
melhor desempenho dos freios em superfícies
molhadas e uma refrigeração aprimorada.

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Já testado nas pistas de corrida, o freio de
cerâmica Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB) é opcional para seu carro. Nos modelos
718, o diâmetro dos discos perfurados de
cerâmica é de 350 mm na dianteira e traseira,
resultando em um maior desempenho de
frenagem.

Uma outra vantagem do sistema de freios de
cerâmica está na leveza dos discos: eles têm cerca
de 50 % do peso dos discos comuns, de fabricação
e dimensões semelhantes. O resultado: uma
melhor aderência do carro e maior conforto para
se dirigir, sobretudo em superfícies irregulares.
Assim como mais agilidade e uma manobrabilidade
aprimorada.

O PCCB possui pinças fixas de alumínio monobloco
de 6 pistões no eixo dianteiro e de pinças fixas de
alumínio monobloco de 4 pistões no eixo traseiro,
todas pintadas em Amarelo. Elas garantem uma
pressão de frenagem significativamente elevada e,
acima de tudo, constante durante a desaceleração.

1 Freio 718 Boxster e 718 Cayman
2 Freios 718 Boxster S e 718 Cayman S,
718 Boxster GTS e 718 Cayman GTS
3 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Especialmente sob altas cargas há condições
favoráveis para distâncias de frenagem mais curtas.
Além disso, a segurança na frenagem a altas
velocidades aumenta devido à excelente resistência
ao efeito de fading do PCCB.
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1

Rodas.
Os modelos 7 18 Boxster e 7 18 Cayman se
locomovem com rodas de 18 polegadas – cada
uma em seu próprio design. Nos modelos S,
são utilizadas rodas de 19 polegadas, nos 
modelos GTS rodas Carrera S de 20 polegadas
em Preto (acetinado).
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2

3

Todos os modelos 718 possuem – algo típico de
carro esporte – rodas de liga leve. As rodas
traseiras largas ajudam a criar uma estabilidade
elevada e um alto desempenho nas curvas.
A resistência de rolagem e o peso do pneu são
comparativamente baixos, o que reduz o consumo
de combustível.

4

5

O sistema de monitoramento de pressão dos pneus
(TPM) aumenta a segurança.
Sob solicitação, rodas de 20 polegadas estão
disponíveis na nossa oferta personalizada.

6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

8

Roda Boxster de 18 polegadas
Roda Cayman de 18 polegadas
Roda Boxster S de 19 polegadas
Roda Cayman S de 19 polegadas
Roda Carrera S de 20 polegadas
Roda Carrera Classic de 20 polegadas
Roda Carrera Sport de 20 polegadas
Roda 911 Turbo de 20 polegadas
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Mais um décimo de segundo ganho na vida.

Sistemas de alto desempenho.
Botão SPORT.
Com o botão SPORT, você pode escolher entre um
ajuste enfatizado mais no esporte ou mais no
conforto: basta um aperto de botão, e a dinâmica
do motor se torna ainda mais direta. Além disso,
o sistema de escape esportivo é ativado.
Em veículos com o sistema de embreagem dupla
Porsche Doppelkupplung (PDK), a mudança para
uma marcha mais alta acontece em maiores
velocidades de motor e a redução de marcha
ocorre mais cedo.
Pacote S
 port Chrono.
O pacote Sport Chrono é de série nos modelos GTS
e opcional para os outros modelos 718. Ele permite
um ajuste mais esportivo do chassi, do motor e
câmbio. E os catapultam para novas esferas
automobilísticas. Com a participação essencial do
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seletor de modos derivado do volante do
918 Spyder. Sem ter de tirar a mão do volante,
você pode escolher entre 4 opções: Normal,
SPORT, SPORT PLUS, bem como o modo
Individual, permitindo que você ajuste o veículo
ainda mais individualmente ao seu estilo de
direção.
Em conjunto com o PDK, 3 funções adicionais são
incluídas. A primeira função: Launch Control.
Ele proporciona a melhor aceleração de arranque
possível.
A segunda função: estratégia de mudança de
marcha “Circuito de corrida”. Nesse caso, o sistema
PDK funciona com um tempo de troca de marchas
mais curto, tornando-o ideal para a aceleração
máxima.

A terceira função: SPORT Response. Através do
botão do meio do seletor de modos, o motor e a
transmissão são preparados para a entrega de
potência mais rápida possível.
Ou seja: reação máxima por aprox. 20 segundos –
 or exemplo, para ultrapassagens. Um
p
temporizador gráfico no painel de instrumentos
mostra por quanto tempo a função ainda está
disponível.

1 Seletor de modos no volante esportivo GT
2 Cronômetro Sport Chrono

1

2

Também integram o pacote Sport Chrono os
rolamentos de transmissão dinâmicos. O sistema
controlado eletronicamente minimiza vibrações
e balanços perceptíveis de toda a linha de
transmissão, especialmente do motor. E combina
as vantagens dos rolamentos duros e macios.
Em resumo: ele aumenta tanto a estabilidade de
direção como o conforto de direção.

1

Além disso, agora, o pacote Sport Chrono inclui o
novo aplicativo Porsche Track Precision. Com ele
e em combinação com a opção Navegação incl.
Porsche Connect, você pode medir tempos de
volta e dados do veículo, e registrá-los em seu
smartphone, para gerenciar, compartilhar e
comparar os resultados com outros motoristas.
Para isso, o aplicativo recorre ao GPS e aos dados
altamente precisos do computador de bordo,
ajudando você a aprimorar o seu desempenho ao
volante. Análises em forma de gráficos e vídeo
indicam a cada milissegundo onde está o potencial
de aprimoramento. A cada volta. A interface de
usuário do aplicativo Porsche Track Precision foi
radicalmente modernizada. Com isso, o aplicativo
ficou agora ainda mais intuitivo e fácil de ser
controlado via smartphone.

PSM Sport.
Em combinação com o pacote Sport Chrono, o
PSM ganhou um modo Sport a mais. Nos modelos
GTS até mesmo de série. O modo Sport permite
um estilo de direção muito mais esportivo, o PSM
permanece ativo em segundo plano. Para uma
experiência de direção ainda mais elevada.
Chassi esportivo PASM.
Opcionalmente disponível para os modelos S e
GTS: o chassi esportivo PASM. A carroceria é
rebaixada em 20 mm. As molas são mais duras
e mais curtas, enquanto os estabilizadores
transversais nos eixos dianteiro e traseiro têm
uma maior resistência à torção.

1, 2	Aplicativo Porsche Track Precision

2
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Desde 1953, uma coisa não mudou:
é o motorista que manda!

Interior.
O volante esportivo em um design purista, o
console central elevado, os 3 instrumentos
redondos com conta-giros central: no interior,
tudo está exclusivamente às ordens do motorista.
Todos os botões e funções podem ser utilizados
de modo intuitivo, todas as informações estão
sempre à mão.
Por uma ergonomia que não só economiza tempo,
mas também é bonita. Porque na Porsche, design e
função estão inseparavelmente conectados.
O sistema Porsche Communication Management
(PCM) com tela tátil de 7 polegadas e módulo
de navegação opcional incl. Porsche Connect
complementa a forma e função com algo não
menos importante: possibilidades praticamente
ilimitadas. Pois os serviços Porsche Connect
conectam o motorista com todo o mundo digital.
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O painel de instrumentos com tela a cores de
4,6 polegadas fornece constantemente os dados
do computador de bordo. Além disso, ele exibe o
mapa do sistema de navegação opcional, emite
advertências ou informa-o sobre as configurações
de comunicação e áudio.
Os materiais estão em conformidade total com os
requisitos esportivos. O uso de couro e Alcantara®
assegura uma boa aderência, enquanto os bancos
esportivos com faces laterais firmes protegem
você em percursos com curvas dinâmicas.
O revestimento em couro Sport Tex está disponível
em Preto de apelo purista ou na combinação
bicolor estilosa Azul Grafite-Giz. O Sport Tex
garante alta respirabilidade, boa aderência e visual
expressivo. Igualmente esportivo: o padrão da
costura dos bancos esportivos Plus com costuras
decorativas e, em parte, com cores contrastantes.

Para os modelos 718 GTS, há por exemplo o pacote
do interior GTS disponível sob solicitação, ele
confere distinção e esportividade aos modelos
718 GTS. A distinção fica por conta das cores de
destaque Vermelho Carmim e Giz no interior.
A esportividade se deve aos itens adicionais em
Alcantara® junto com o revestimento em couro
na cor Preto e frisos decorativos em carbono.
E como isso tudo parece em termos concretos?
Você decide. Várias opções de equipamentos,
materiais e cores não deixam nada a desejar.

1 7 18 Boxster GTS, revestimento em couro com itens destacados
em Alcantara®, pacote do interior GTS Preto-Vermelho Carmim

1

Volante esportivo.
Leve, funcional e com design de 3 raios: o volante
esportivo. Derivados do volante do 9 18 Spyder, 
o pequeno c opo amortecedor e o anel de adorno 
ao redor do brasão Porsche reforçam o caráter
esportivo. O volante esportivo em combinação 
com PDK possui 2 paddles de mudança de metal
leve com cursos extremamente curtos.
Volante esportivo GT.
O diâmetro do novo volante esportivo GT opcional 
é menor. Os raios vêm em Preto e os painéis 
dos raios em Prata são parafusados. Um visual 
de corrida? Certamente. Mas, sobretudo, uma
experiência de direção como no automobilismo. 
É por isso q
 ue ele também é de série em t odos 
os modelos GTS, e revestido em Alcantara®,
material testado e aprovado no automobilismo.

Opcionalmente disponível para todos os volantes:
multifunções e aquecimento do volante. Muitas
funções de áudio, telefone e navegação, assim
como a tela a cores de 4,6 polegadas, para que o
computador de bordo possa ser operado de modo
confortável.
Climatização.
Um ar condicionado automático de 2 zonas com
regulagem separada de temperatura para motorista
e passageiro, bem como 3 estilos diferentes
de climatização é uma alternativa para o sistema
original de ar condicionado. Um filtro de
micropartículas com carvão ativo retém partículas,
pólen e odores, e filtra as micropartículas de
fora antes que entrem no interior do veículo.

Pacote design de iluminação.
Apoio funcional e coerência estética: o pacote
opcional design de iluminação. Ele inclui luzes
reguláveis na tecnologia LED em várias áreas do
interior.
 orsche Entry & Drive.*
P
Com o Porsche Entry & Drive opcional, você pode
deixar a chave do seu carro no bolso. Porque assim
que você tocar na maçaneta da porta ou, assim 
que a sua mão chegar perto do b
 rasão Porsche 
na tampa frontal do porta-malas ou das inscrições
na traseira, o Porsche E
 ntry & Drive consulta 
um código de acesso, o qual e stá gravado n a 
chave. Se ele estiver correto, a porta e a tampa do
porta-malas são destrancadas. O carro é ligado 
ou desligado através do interruptor de ignição
elétrico.

1 Volante esportivo
2 Volante esportivo multifuncional GT com seletor de modos
(pacote Sport Chrono)

**O sistema Porsche Entry & Drive corresponde ao nível de tecnologia atual. Porém não podemos excluir totalmente a possibilidade de que os códigos
de chave das chaves eletrônicas possam ser interceptados e usados para abrir o automóvel ou furtá-lo.
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1

2

É o espetáculo da sua vida.
Por isso, reserve os melhores lugares.

Bancos.
Bancos esportivos.
Os bancos esportivos são confortáveis – e
seguram você mesmo em curvas fortes. Eles
possuem ajuste elétrico do encosto. A altura
e o comprimento podem ser ajustados
mecanicamente. A faixa central é revestida
em Alcantara®.
Bancos esportivos totalmente elétricos.
Você não precisa abrir mão do conforto. E muito
menos de uma experiência de direção esportiva.
Disponíveis sob encomenda, os bancos esportivos
totalmente elétricos com pacote de memória do
motorista permitem o ajuste da altura do assento,
da inclinação do encosto bem como da inclinação e
profundidade da almofada. Além disso, apoio lombar
de 4 vias e o ajuste elétrico da coluna do volante.
Bancos esportivos Plus.
Opcionalmente disponíveis para os modelos 718 e
718 S, os bancos esportivos Plus em couro com
ajuste elétrico do encosto, bem como ajuste

mecânico de altura e comprimento. Nos modelos
GTS ele fazem parte do equipamento de série.
As faces laterais do assento e do encosto são mais
firmes, esportivas e firmemente acolchoadas, e
oferecem um apoio ainda melhor.
Bancos esportivos adaptáveis Plus.
Versão melhorada da combinação esporte e
conforto, os bancos esportivos adaptáveis Plus
(opcionais) diferem dos bancos esportivos
Plus por seu funcionamento totalmente elétrico,
assim como pelo ajuste das faces laterais do
assento e do encosto.
Bancos esportivos tipo concha.*
Opcionais: bancos esportivos tipo concha com
encosto para costas dobrável e ajuste longitudinal
manual. A concha do banco é feita de plástico
reforçado com fibras de vidro e de carbono com
uma superfície em carbono.
Aquecimento e ventilação do bancos.
O opcional aquecimento do banco abrange o
assento, o encosto e as almofadas laterais dos

**Os sistemas de proteção infantis não podem ser combinados com bancos esportivos tipo concha.

58

Conforto e Informações e entretenimento

bancos da frente. A opcional ventilação do 
banco proporciona um clima seco e agradável,
mesmo em dias muito quentes.
Preparação para assentos infantis.*
Sob consulta, está disponível uma preparação
ISOFIX para assentos infantis para o banco
dianteiro do passageiro, com a possibilidade de
desativação do airbag.
Bancos de concha integral.*
Os bancos de concha integral opcionais para os
modelos GTS são completamente de plástico
reforçado com fibra de carbono (PFRC) em carbono
aparente. Eles oferecem um alinhamento lateral
ótimo nas curvas e um peso mínimo. O ajuste
longitudinal é manual, o ajuste da altura, elétrico.

1

2

1 Banco de concha integral
2	Bancos esportivo Plus (em comb. com
revestimento em couro Sport Tex)
3 Banco esportivo (de série)
4 Banco esportivo completamente elétrico
5 Banco esportivo Plus
6 Banco esportivo adaptável Plus
7 Banco esportivo em concha
3

4

5

6

7

Quanto de esportividade você ainda pode colocar em um carro esporte?
Veja você mesmo.

Bagageiros e compartimentos.
Você pode esperar muito de um verdadeiro carro
esporte. O conceito de motor central dos modelos
718 é convincente, não só pela sua dinâmica de
direção altamente ágil. Mas, também, pelos seus
2 bagageiros.
Em ambos os modelos, o bagageiro da frente pode
armazenar 150 litros. No 718 Boxster, há um
espaço de 125 litros atrás – independentemente
se a capota está aberta ou fechada. O 718 Cayman
oferece um espaço de 275 litros. Graças à área
acima da cobertura do motor, agora há espaço
suficiente até para aquelas bagagens mais
compridas.
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Mas no interior do veículo também há amplos
c ompartimentos bem elaborados. O compartimento
sob o apoio de braço oferece espaço para o
compartimento opcional para smartphone. Para
uma conexão ideal entre seu smartphone e o
seu modelo 7 18. Ainda mais espaço para
armazenamento oferecem os 2 porta-objetos das
portas, os cabides nas costas dos bancos e os
2 porta-bebidas práticos sobre o porta-luvas.

Fique em contato com o asfalto.
E com todo o resto também.

Porsche Communication Management (PCM).
O Porsche Communication Management (PCM)
a ssume a função da unidade central de controle
para áudio e comunicação. A geração atual com
preparação para celular e interfaces de áudio
dispõe de uma tela tátil de 7 polegadas com alta
resolução, através da qual muitas funções do
veículo podem ser controladas com facilidade.
Enquanto dirige, você pode desfrutar de suas
músicas preferidas com o drive de CD/DVD,
cartões SD, disco rígido interno de 10GB (jukebox),
entrada AUX, conexão USB, por exemplo, para 
você desfrutar de seu iPhone® ou simplesmente
ouvir rádio. Além disso, o seu 7 18 permite que 
você use inúmeros serviços Car Connect, como,
por ex., o rastreamento do veículo via smartphone.
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O compartimento opcional para smartphone no
console central transmite o sinal de seu celular à
antena do veículo, economizando, assim, bateria –
para uma ótima recepção do sinal do celular.

1
2

Serviços Porsche Connect
Compartimento para smartphone no console central

1

2

Para aqueles que simplesmente não podem ficar parados.

Sistemas de som.
Pacote de som Plus.
O pacote de som Plus garante um som excelente:
6 alto-falantes com 110 watts de potência total no
718 Boxster, 8 alto-falantes com 150 watts de
potência no 718 Cayman. Através do amplificador
integrado no PCM, o som é perfeitamente ajustado
ao motorista e passageiro no interior do veículo.
Sistema de som Surround da BOSE®.
Especialmente desenvolvido para a Porsche e
ajustado de forma ideal para a acústica interior
específica do 7 18 Boxster e 7 18 Cayman: o sistema
de som opcional Surround da BOSE®. O sistema
de áudio tem 10 canais amplificadores e 10 alto-
falantes – incluindo um w
 oofer d
 e alto d
 esempenho
patenteado, de 100 watts e integrado à carroceria –
e produz uma potência total de 505 watts. A
configuração totalmente ativa do sistema permite
uma adaptação ideal de cada alto-falante ao interior
do veículo. Resumindo, nos modelos 7 18, você 
está sempre no centro dos acontecimentos.
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Sistema de som High End Surround da Burmester®.
A estrada é talvez o último lugar na terra onde
você ainda pode ouvir música sem perturbações.
E isso tem de ser feito com o mais alto padrão –
em cooperação com o fabricante alemão mais
importante no ramo de sistemas de som de
alta qualidade. O resultado: um desempenho
acústico do mais alto nível, especialmente
adaptado ao seu 718 Boxster ou 718 Cayman.
O som em números: 12 canais amplificadores com
potência total de 821 watts, 12 alto-falantes,
incluindo um subwoofer ativo com amplificador
classe D de 300 watts, mais de 1.340 cm² de
área total de membrana, e frequência de 35 Hz
a 20 kHz.

Para uma reprodução de sons agudos
inegavelmente delicados, claros, sem distorções
e de grande estabilidade, foram utilizados
tweeters de fita (Air Motion Transformer, AMT).
Todos os alto-falantes são perfeitamente
compatíveis entre si e fornecem um som espacial
natural e rico em textura, mesmo nos mais
altos níveis de volume.

1

1 Sistema de som High End Surround da Burmester®
2 Sistema de som Surround da BOSE®

O sistema Burmester® utiliza o subwoofer de
carroceria patenteado. Filtros analógicos e digitais
foram definidos de forma ideal para cada local de
instalação.

2

Porsche Connect

Perfeitamente conectado e
ainda assim completamente independente.

Porsche Connect.
Todo dia existe para ser aproveitado ao máximo.
Tanto faz se estiver planejando uma reunião
decisiva ou viajar no fim de semana: o importante
é tirar mais das possibilidades. É aí que o Porsche
Connect presta ajuda. Ele coloca você na posição
ideal para partir para a viagem – e para todos os
seus destinos. Com seus serviços úteis no veículo
e com o aplicativo Porsche C
 onnect para seu
smartphone.
Navegação incl. Porsche Connect.
Graças a informações de tráfego em tempo
real, o opcional sistema de navegação incl.
Porsche C
 onnect leva você ao seu destino mais

r apidamente e dá acesso a todos os serviços
Porsche Connect. Os destinos de navegação
podem ser introduzidos com segurança por meio
da pesquisa on-line. Você pode utilizar todas as
funções on-line com ajuda do módulo telefônico
LTE integrado dotado de leitor de cartão SIM.
Além disso, em alguns países, um cartão SIM
compatível com LTE incluindo volume de dados
já está instalado, permitindo, assim, que você
use serviços Porsche Connect.

serviços Porsche Connect que são oferecidos
em vários pacotes de serviços. Com a pesquisa
on-line do PCM, você se orienta em toda a parte
e encontra sempre o melhor destino. Além do
mais, o serviço informação de tráfego o ajuda em
tempo real. Com isso, mesmo antes da partida
você já sabe, com qual rota você chegará mais
rápido ao seu destino. Assim, por exemplo, a rota
é recalculada a cada minuto, com base na situação
atual do trânsito, utilizando os dados de tráfego
em tempo real.

Serviços Porsche Connect.*
Em conexão com a opção de navegação incl.
Porsche Connect, você tem acesso a vários outros

**Nota: os serviços Porsche Connect incluem um período de gratuidade que pode variar em sua duração por pacote de serviços e por país, mas é de, no mínimo, 3 meses. Certos países não dispõem de serviços Porsche Connect ou de nem todos
os serviços Porsche C
 onnect. Em certos países, além disso, o preço incluirá um cartão SIM integrado incluindo volume de dados para utilização de serviços Porsche C
 onnect seletos. Ademais, nesses países, é possível adquirir no Porsche
Connect Store um pacote de dados para usar o hotspot WLAN, bem como os outros serviços Porsche C
 onnect, como, p. ex., streaming de música por meio do cartão SIM integrado. Um cartão SIM próprio também pode ser utilizado para a
conexão. Mais informações sobre os períodos de gratuidade incluídos, bem como sobre os custos subsequentes e a disponibilidade de serviços individuais em seu país, estão disponíveis on-line em www.porsche.com/connect ou na sua
concessionária Porsche.
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Aplicativos para smartphone.
O Porsche Connect oferece, também, 2 aplicativos
para smartphone: o Porsche Car Connect para
consultar dados do veículo ou para o controle
remoto de determinadas funções do veículo via
smartphone ou Apple Watch®. Além disso, faz 
parte dele o Porsche Vehicle Tracking System
(PVTS) com reconhecimento de furto. O segundo
aplicativo é o Porsche Connect. Com ele, antes 
da partida, você já envia destinos ao seu Porsche.
Logo que seu smartphone se conectar com o 
PCM, seus destinos são exibidos no veículo e 
você pode iniciar a navegação. O calendário de 
seu smartphone também pode ser visualizado
diretamente no PCM, podendo iniciar uma
navegação com os endereços fornecidos. Além
disso, você pode conectar bem facilmente seus
serviços de streaming de música com seu carro
esporte.

70

Porsche Connect

Apple® CarPlay.
Com o suporte Apple® CarPlay disponível
opcionalmente, você conecta seu iPhone® 
ao seu Porsche e pode usar alguns d
 e seus 
aplicativos diretamente na tela central de seu
Porsche Communication Management (PCM). 
Via reconhecimento de voz Siri®, você usa 
aplicativos confortavelmente enquanto dirige,
concentrando-se totalmente na estrada.
My Porsche.
Todo Porsche pode ser configurado de acordo com
as suas preferências. O Porsche Connect também.
Por isso, você pode personalizar e controlar
muitos dos serviços e funções do Porsche Connect
on-line, e adaptá-los a suas necessidades, em
www.porsche.com/myporsche. Planeje sua rota e
envie-a diretamente para o seu Porsche. Consulte
o nível atual do tanque e os dados da sua última
viagem ou verifique se as portas e janelas estão
fechadas. Se assim desejado, sua família ou amigos
também poderão ter acesso ao My Porsche e, com
isso, a determinadas funções do seu carro esporte.

Porsche Connect Store.
Deseja prolongar seu período de gratuidade
incluído? Ou adquirir serviços adicionais do 
Porsche Connect? Visite a Porsche Connect Store
em www.porsche.com/connect-store e conheça 
as ofertas e possibilidades do Porsche Connect.
Você pode se informar on-line sobre tudo, seja
sobre os demais serviços, aplicativos e funções –
e, inclusive, sobre a disponibilidade para seu veículo
e em seu país. Aliás, nosso portfólio de serviços é
ampliado continuamente: você fica por dentro em
www.porsche.com/connect.

1 P
 orsche Car Connect – Visão geral
2 Porsche Car Connect – Status
3 Porsche Car Connect – Controle remoto

1

2

3

Sistemas de
iluminação e
de assistência

Esporte não é praticado apenas de dia.

Conceito de iluminação.
Chuva. Neblina. Noite. Elas não conseguem parar
um verdadeiro atleta. Portanto, em todos os
modelos 718, são utilizados faróis bixênon com
luzes diurnas integradas em tecnologia LED.

curva vira os faróis nas curvas, para iluminar curvas
fechadas ou para dobrar para a esquerda ou direita.
Resumindo: você entra em uma curva e a luz já está
lá, antes de você.

Na traseira, o design tridimensional das lanternas
traseiras com as luzes de freio no visual de
4 pontos deixam uma impressão duradoura.
Todas as funções foram construídas na tecnologia
LED, para proporcionar uma alta luminosidade.

Faróis principais LED incl. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus).
Alta segurança em combinação com um design
esportivo: os faróis de LED, incluindo o PDLS Plus,
estão disponíveis como opção. A eficiência e a
longa vida útil da tecnologia LED proporciona
adicionalmente uma direção sem fadiga graças ao
espectro semelhante à da luz do dia. Uma ótima
visibilidade é garantida pelas luzes diurnas de
4 pontos integradas, pelos limpadores de farol e
pela regulagem dinâmica do feixe de luz.

 orsche Dynamic Light System (PDLS).
P
Sob encomenda, você obtém o Porsche Dynamic
Light System (PDLS) incluindo a expressiva luz
diurna de 4 pontos, limpadores de farol e regulagem dinâmica do feixe de luz. A luz dinâmica de

1

Uma característica especial do P
 DLS Plus: a luz alta
dinâmica. Uma câmera reconhece as luzes de
veículos vindo na direção contrária e daqueles que
estão à sua frente. A luz alta dinâmica, então,
adapta respectivamente o alcance da luz de forma
constante e suave. Assim, você pode reconhecer a
tempo o trajeto da pista, pedestres ou fontes de
perigo, sem impedir outros veículos.

1 Lanternas traseiras LED com luz do freio de 4 pontos
2 Faróis principais LED com luz diurna de 4 pontos

2
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Jogo de equipe.
Mesmo sem copiloto.

Sistemas de assistência.
Piloto automático adaptável.
Ele é opcional, em combinação com o sistema de
embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK).
O sistema regula automaticamente a velocidade de
seu 718 em função da distância do carro à sua
frente. Para isso, os sensores de radar na parte
dianteira monitoram a área à frente do seu veículo.
Se você ajustou uma determinada velocidade e
está se aproximando de um carro mais lento à sua
frente, o sistema reduz sua velocidade, aliviando
a pressão do pedal do acelerador ou freando
suavemente. Até que a distância configurada
anteriormente seja alcançada.
Agora, seu 718 mantém a distância do carro à
sua frente. Se este continuar freando, o piloto
automático adaptável reduz a velocidade – até
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parar completamente. Ademais, o sistema aumenta
a disponibilidade de frenagem ao reconhecer um
encurtamento da distância em relação ao carro
da frente. No caso de risco de colisão, ele emite um
sinal acústico e visual para alertá-lo. Além disso,
ocorre uma pressão breve nos freios. Caso seja
reconhecida uma frenagem de emergência
acionada pelo motorista, essa frenagem já iniciada
é reforçada por meio de um servofreio, dentro das
limitações do sistema.
Assistente para ponto cego (para mudança de pista).
O assistente para ponto cego opcional monitora,
através de sensores de radar, a área atrás do
veículo e o ponto cego. O sistema avisa com um
sinal visual no triângulo da janela que veículos
estão se aproximando por trás ou se encontram no

ponto cego. Desta forma, o assistente para ponto
c ego aumenta o conforto e a segurança, sobretudo
na rodovia.
Assistente de estacionamento ParkAssist e
câmera de marcha a ré.
O assistente de estacionamento (ParkAssist)
opcional o alerta com um sinal acústico sobre 
os obstáculos identificados. Opcionalmente, 
você também pode obter um assistente de
estacionamento com sensores adicionais para
a área da parte dianteira. O alerta é acústico e,
também, visual por meio da representação
esquemática do veículo na tela central.

Para ajudar, a tela do PCM exibe imagens e linhas
de orientação dinâmicas.
Indicação de limite de velocidade.
A indicação de limite de velocidade opcional,
baseada em câmera, informa no display do painel
de instrumentos e na tela do PCM sobre as
restrições de velocidade, proibições e liberações
de ultrapassagem.

1

1 Piloto automático adaptável
2 Indicação de limite de velocidade

A câmera de marcha a ré opcional facilita fazer
manobras e estacionar o carro de forma precisa.

2

Personalização

Acreditamos no amor pelo carro esporte.
E pelos detalhes.

Personalização.
Imagine por um momento, se tudo fosse possível.
Se você pudesse construir o carro esporte
dos seus sonhos. Sem limitações. Com uma
grande variedade de cores e de materiais.
Com desempenho e personalidade elevados.
Assim como fez Ferry Porsche, naquela época,
em seu primeiro Porsche, o 356 n° 1.
Nas páginas seguintes, mostramos como um carro
dos sonhos pode ser. Nelas, apresentamos essas
opções de um modo claro para você. A ampla
gama de cores, bem como inúmeras opções de
personalização oferecem a possibilidade de conferir
personalidade ao seu 718. Deixe-se inspirar pelas
páginas seguintes – e dê asas ao seu espírito
criativo.

Existem muitas possibilidades e quase nenhum
limite. Na Porsche Exclusive Manufaktur, onde você
pode customizar ainda mais o seu 718 Turbo e
deixá-lo do jeito que deseja. Com o mais alto nível
– direto de fábrica. E, na maior parte, com trabalho
feito à mão.
Mais informações sobre esta suprema forma de
personalização estão disponíveis nas páginas
seguintes. Aliás: marcamos respectivamente todas
as ofertas de personalização da Porsche Exclusive
Manufaktur. Você ficará fascinado com a variedade
de opções.

1 Exterior: cor individual Azul Grafite metálico,
Interior: revestimento em couro Sport Tex em Azul Grafite-Giz

Por exemplo, com o revestimento em couro 
Sport Tex em um visual expressivo ou com o pacote
do interior GTS disponível especialmente para os
modelos GTS, que já acentua o design interior dos
modelos GTS com as cores contrastantes Vermelho
Carmim ou Giz (ver página 117).

1
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A inspiração é sua. A paixão é nossa.

Porsche Exclusive Manufaktur.
Nossa experiência já vem de muito tempo.
Pois desde o começo a Porsche se dedicou à
realização dos desejos dos clientes. Até 1986,
ainda chamávamos isso de “Programa de pedidos
especiais”, e depois, de Porsche Exclusive.
Hoje, chama-se Porsche Exclusive Manufaktur.
Nós amamos o que fazemos. Nós amamos
nosso trabalho. Em cada costura, cada centímetro
quadrado de couro, em todos os pequenos
detalhes, dedicamos a mesma devoção.
Compartilhamos nossa experiência e paixão
acrescidas com sua inspiração para criar um
veículo. Desta forma, transformamos sonhos
em realidade. Diretamente da fábrica.
Isso só é possível com originalidade, entusiasmo e
amor ao detalhes. E já tem início na consultoria
pessoal. Pois o que sempre ansiamos é: realizar
seus desejos individuais e, assim, transformar “um”
Porsche no “seu” Porsche.

Como realizamos esses desejos? Com tranquilidade
e dedicação – em precisos trabalhos executados à
mão e materiais de alta qualidade, tais como couro,
carbono ou Alcantara®. Assim, criamos um produto
feito de dedicação e da refinada arte do trabalho
manual. Em outras palavras: a intersecção ideal
entre caráter esportivo, conforto, design, e seu
gosto bem pessoal. Enfim, um Porsche com a sua
assinatura.
Nós lhe oferecemos uma grande variedade de
opções de acabamento sofisticado. Visualmente
e tecnicamente. Para o exterior e o interior do
veículo. Desde uma alteração mínima até
modificações complexas. Pois a sua inspiração
é a nossa paixão.
Deixe-se inspirar pelos nossos exemplos nas
próximas páginas e saiba em 
www.porsche.com/exclusive-manufaktur tudo
sobre a configuração destes carros excepcionais.

Porsche Exclusive Manufaktur | Personalização
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.
1 Rodas Carrera Sport de 20 polegadas –
rodas pintadas em Preto (alto brilho), pacote
SportDesign pintada em Preto (alto brilho),
frisos dos vidros laterais e triângulo da janela
pintado em Preto (alto brilho), sistema de
escape esportivo (incl. saídas de escape
esportivas pretas)

2

3

2 Sistema de limpadores de farol, pintado na cor
exterior do veículo, faróis principais bixênon
escurecidos incl. Porsche Dynamic Light System
(PDLS)
3 Pacote de interior em couro ampliado com
costuras decorativas na cor de contraste
Giz, pacote do interior em couro, faixa central
do bancos na cor Giz, mostradores do painel
de instrumentos e cronômetro Sport Chrono
na cor Branco, cintos de segurança na cor Giz

Expandir os horizontes.
Também os da individualidade.

4 Entradas de ar na parte lateral traseira pintadas
em Preto (alto brilho)
5 Aerofólio e descrição do modelo pintados em
Preto (alto brilho)

O 718 Cayman S em Giz.
1

4

5
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.
1 Pacote SportDesign e descrição do modelo
pintados em Preto (alto brilho), lanternas
traseiras escurecidas, sistema de escape
esportivo incl. saídas de escape esportivas
pretas

2

3

2 Pacote do interior em carbono, volante esportivo
GT e alavanca seletora PDK em Alcantara®,
pacote ampliado do interior com costuras
decorativas em Amarelo Racing, mostradores
do painel de instrumentos e cronômetro Sport
Chrono em Amarelo Racing
3 Chave do veículo pintada com carteira em
couro, tampa do compartimento em Alcantara®
com inscrição “PORSCHE”
4 Rodas Carrera Sport de 20 polegadas pintadas
em Preto (alto brilho)

A vida não para.
Corra atrás dela.

5 Frisos dos estribos da porta em carbono
iluminados

O 718 Boxster S em Amarelo Racing.
1

4

5
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Cores do exterior.
Cores lisas do exterior.

Cores metálicas do exterior.

Cores especiais do exterior.

Cores individuais do exterior.
Escolha a partir de uma ampla gama de cores simples e metálicas
com uma variedade de cores históricas da Porsche e cores clássicas.

Branco

Branco Carrara metálico

Verde Aventurina metálico¹⁾

Giz

Livre escolha da cor do exterior.
Amarelo Racing

Prata Dolomita metálica

Azul Genciana metálico

Lava Alaranjada

Vermelho Real

Prata GT metálico

Azul Meia-Noite metálico

Vermelho Carmim

Preto

Cinza Ágata metálico

Preto Intenso metálico

Azul Miami

Azul

Marrom

Vermelho

Destaque a individualidade do seu Porsche através de uma cor 
desenvolvida especialmente para você com base no seu padrão de cor.

Cores da capota.

Preto

1) Disponibilidade prevista até 05/2020
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Hora de mostrar suas cores.
Cores do exterior individuais.

Cores do interior.
Cores de série do interior.
Equipamentos de série e pacote
de couro. Painel de
comando/revestimento/bancos.

Pacote de couro interior bicolor.
Painel de
comando/revestimento/bancos.

Revestimento em couro nas cores
de série do interior. Painel de
comando/revestimento/bancos.

Revestimento em couro nas cores
especiais do interior. Painel de
comando/revestimento/bancos.

Couro natural do interior
Equipamento em couro. Painel de
comando/revestimento/bancos.

Revestimento em couro interior
bicolor. Painel de
comando/revestimento/bancos.

Couro natural do interior bicolor
Revestimento em couro. Painel de
comando/revestimento/bancos.

Revestimento em couro Sport Tex.
Painel de
comando/revestimento/bancos.

Preto

Preto-Vermelho Bordeaux

Preto

Vermelho Bordeaux¹⁾

Espresso

Preto-Vermelho Bordeaux

Espresso-Conhaque

Preto, costura contrastante em Prata escuro

Cinza Ágata

Preto-Bege Luxor

Cinza Ágata

Azul Grafite

Preto-Giz

Revestimento do teto nos modelos 718 Boxster em tecido Preto, nos modelos 718 Cayman em tecido na cor do interior. Carpete na cor do interior. No caso de interiores bicolores, respectivamente em um tom mais escuro.
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Preto-Bege Luxor

Azul Grafite-Giz

Preto-Giz

1) Cor contrastante para revestimento do teto: nos modelos 718 Cayman, em combinação com revestimento em couro Vermelho Bordeaux, em Preto.
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Interior do GTS.

Pacotes do interior.

Equipamento de série em Preto com
itens em Alcantara®.

Revestimento em couro na cor Preto
incl. itens adicionais em Alcantara®.

Preto

Preto

Pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

Alumínio escovado em Preto

Preto, Vermelho Carmim¹⁾

Couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Carbono²⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

Preto-Giz¹⁾

Alumínio
escovado

Porsche Exclusive Manufaktur

Mogno²⁾, ³⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

1

1 718 Boxster GTS, revestimento em couro com itens adicionais em Alcantara® com o pacote do interior GTS Preto-Vermelho Carmim
2 718 B
 oxster GTS, revestimento em couro com itens adicionais em Alcantara® com o pacote de interior GTS Preto-Giz
1) Os seguintes itens foram concebidos com linhas em Vermelho Carmim ou Branco Giz: inscrições “GTS” nos apoios de cabeça, inscrição “PORSCHE” sobre os tapetes, costuras do debrum dos tapetes, costuras dos bancos, costuras do
equipamento em couro. Adicionalmente: mostrador do conta-giros e cintos de segurança com acabamento em cor contrastante, frisos decorativos do painel de comando e revestimento da porta, assim como console central, em carbono.
2) Também disponível como volante decorado através da Porsche Exclusive Manufaktur.
3) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.

2
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Cores possíveis de interior.

98

Revestimento em couro Preto

Revestimento em couro Azul Grafite

Pacote de couro bicolor Preto-Bege Luxor

Revestimento de couro bicolor Preto-Bege Luxor

Revestimento em couro Sport Tex em Azul Grafite-Giz

Revestimento em couro com itens adicionais de Alcantara® em Preto

Revestimento em couro Cinza Ágata

Revestimento em couro Espresso

Pacote de couro bicolor Preto-Giz

Revestimento de couro bicolor Preto-Giz

Revestimento em couro Sport Tex em Preto

Pacote do interior GTS em Preto-Vermelho Carmim

Revestimento em couro Vermelho Bordeaux

Pacote de couro bicolor Preto-Vermelho Bordeaux

Revestimento de couro bicolor Preto-Vermelho Bordeaux

Revestimento de couro bicolor Espresso-Conhaque

Personalização

Pacote do interior GTS em Preto-Giz
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Combinações de cores especialmente recomendadas: exterior e interior.
Espresso

PretoVermelho
Bordeaux

Preto

Preto
(Sport Tex)

Cinza Ágata

Vermelho
Bordeaux

Azul Grafite

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●●

●

●

●

●●

●

●

●

PretoBege Luxor

Preto-Giz

EspressoConhaque

Azul Grafite-Giz
(Sport Tex)

Preto,
costura
contrastante
em Vermelho
Carmim

Preto,
costura
contrastante
em Giz

Cores lisas
Branco
Amarelo Racing
Vermelho Real
Preto

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cores metálicas
Branco Carrara metálico
Prata Dolomita metálica
Prata GT metálico
Cinza Ágata metálico
Verde Aventurina metálico
Azul Genciana metálico
Azul Meia-Noite metálico
Preto Intenso metálico

●
●
●
●
●
●
●●
●

●
●
●
●
●
●
●●
●

●
●
●

●●
●

●●
●●
●●
●●

●●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
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●

●

●

●

●

●

Porsche Exclusive Manufaktur

Combinação de material: alumínio escovado

Porsche Exclusive Manufaktur

●
●
●

●

●

● Combinação de cores especialmente recomendada
Combinação de cores recomendada
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●

Combinação de material: couro

●

●

●
●
●
●

Capota em Preto
Capota em Vermelho
Capota em Azul
Capota em Marrom
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Combinações de cores especialmente recomendadas: exterior e interior.
Preto

Preto
(Sport Tex)

Cinza Ágata

Vermelho
Bordeaux

Azul Grafite

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●●

●

Espresso

PretoVermelho
Bordeaux

PretoBege Luxor

Preto-Giz

EspressoConhaque

Azul GrafiteGiz
(Sport Tex)

Preto,
costura
contrastante
em Vermelho
Carmim

Preto,
costura
contrastante
em Giz

Cores especiais
Giz
Lava Alaranjada
Vermelho Carmim
Azul Miami

●
●

●

●

●

●

●
●

Pacotes do interior
Couro
Alumínio escovado
Alumínio escovado em Preto
Carbono
Mogno¹⁾

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

1) A madeira é um produto natural. Portanto, é possível que haja diferenças na cor e no veio.
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●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

● Combinação de cores especialmente recomendada
Combinação de cores recomendada

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Capota em Preto
Capota em Vermelho
Capota em Azul
Capota em Marrom

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Combinação de material: carbono

Porsche Exclusive Manufaktur

Combinação de material: mogno

Porsche Exclusive Manufaktur

●
●
●
●
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Liberdade criativa com a Porsche Exclusive Manufaktur.

Pacotes do interior com costuras decorativas e faixas
centrais do banco em couro e cor contrastante.
Você quer ainda mais liberdade criativa no interior
do veículo? Os pacotes do interior, com costuras
decorativas e faixas centrais dos bancos em
couro e cor contrastante da Porsche Exclusive
Manufaktur, permitem criar em seu 718 um design
bem personalizado e arrematar o interior com
outros destaques visuais. Os pacotes estão
disponíveis em todas as cores de série, especiais
e de couro natural, bem como em seletas cores
personalizadas. Não importa se combinadas ou
não – o resultado sempre é um conjunto de visual
harmonioso, que torna o seu 718 sobretudo isto:
um veículo exclusivo. Tal como você.

Couro na cor Preto,
costura decorativa em Amarelo Racing

Couro Azul Grafite,
Costura decorativa em Cinza Cascalho

Couro na cor Espresso,
costura decorativa em Bege Luxor

Couro na cor Vermelho Bordeaux,
costura decorativa em Giz

Couro na cor Preto,
costura decorativa em Verde Acid

Couro na cor Preto, faixa central do banco
em couro na cor Giz, costura decorativa
em Vermelho Real

Couro na cor Cinza Ágata, faixa central do
banco em couro na cor Preto, costura
decorativa em Lava Alaranjada

Couro na cor Expresso, faixa central do
banco em couro na cor Bege Luxor, costura
decorativa em Creme

Couro na cor Cinza Ágata, faixa central do
banco em couro na cor Giz, costura decorativa em Amarelo Racing

Couro na cor Vermelho Bordeaux, faixa
central do banco em couro na cor Preto,
costura decorativa em Prata GT

Deixe-se inspirar pelas novas combinações de
cores. Ou visite em www.porsche.com o Porsche
Car Configurator para configurar seu veículo.

Pacote do interior com costuras decorativas em cor diferente
Pacote ampliado do interior com costuras decorativas em cor diferente
Faixas centrais do banco em couro e cor diferente
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Personalização
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Cada esporte possui o seu equipamento esportivo adequado. Uma seleção das nossas opções de individualização.

108

Faróis principais LED incl. Porsche D
 ynamic L ight S
 ystem Plus (PDLS Plus) (página 139)

Frisos dos vidros laterais em alumínio (página 137)

Santantônio pintado em visual de alumínio (página 118)

Volante esportivo GT com seletor de modos (pacote Sport Chrono) (páginas 133, 142)

Inscrição “PORSCHE” pintada em Preto (acetinado) (página 136)

Roda 911 Turbo de 20 polegadas (página 134)

Personalização

Banco esportivo adaptável Plus (revestimento em couro Sport Tex) (páginas 140, 144)

Personalização
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Onde tornar algo excepcional ainda mais excepcional? Na Porsche Exclusive Manufaktur.

110

Pacote S
 portDesign pintado em Preto (alto brilho),
pacote S
 portDesign (página 136)

Porsche Exclusive Manufaktur

Faróis principais bixênon escurecidos incl.
Porsche Dynamic L ight System (PDLS) (página 139)

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacote do interior pintado (página 143)

Porsche Exclusive Manufaktur

Roda C
 arrera S
 port de 20 polegadas pintada em Preto (alto brilho)
(páginas 134, 135)

Porsche Exclusive Manufaktur

Saídas de escape esportivas de aço inoxidável na cor Preto
(visual alto brilho), parte inferior traseira pintada (páginas 112 e 118)

Porsche Exclusive Manufaktur

Lanternas traseiras escurecidas (página 139)

Porsche Exclusive Manufaktur

Tampa do compartimento com brasão da Porsche (página 146)

Porsche Exclusive Manufaktur

Roda Carrera S
 port de 20 polegadas pintada em Platina
(acetinado) (páginas 134, 135)

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Personalização
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Saídas de escape esportivas em aço
inoxidável em Prata (visual alto brilho)

Porsche Exclusive Manufaktur

Código

Descrição

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

Código

Motor.

Chassi.

Sistema de escape esportivo com amortecedores principais modificados e
 Saída de escape separada, disposta centralmente, de aço inoxidável escovado
–
 Saída de escape dupla, disposta centralmente, de aço inoxidável escovado
–
 Saídas de escape esportivas, dispostas centralmente, em aço inoxidável em Prata
–
(visual alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur
 Saídas de escape esportivas em aço inoxidável em Preto (alto brilho)
–
Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Active Suspension Management (PASM, – 10 mm)

●

Chassi esportivo PASM (– 20 mm)

– ● ● – ● ● 030

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

●

●

●

●

●

450

Servodireção Plus

●

●

●

●

●

●

658

●

●

●

●

●

●

QR5

– – ● – –
– ● – – ● –
● ● – ● ● – XLS
●

●

●

●

●

●

●

XLW

●

●

●

●

●

●

085

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung
(PDK, 7 marchas)

●

●

●

●

●

●

250

Porsche Torque Vectoring (PTV) inclusive bloqueio mecânico transversal do eixo traseiro

●

●

●

●

●

●

220

Capacidade do tanque 64 l

●

●

●

●

●

475

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Desempenho.
Pacote Sport Chrono incl. seletor de modos e aplicativo Porsche Track Precision¹⁾

Transmissão.

Saídas de escape esportivas em aço
inoxidável em Preto (alto brilho)

Porsche Exclusive Manufaktur

Seletor de modos (pacote Sport Chrono)

– não disponível
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Personalização

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

1) Aplicativo Porsche Precision está incluído apenas em conjunto com a opção de navegação incl. Porsche Connect

Personalização
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Código

Rodas.

Roda Boxster S de 19 polegadas, cubo da roda com
brasão colorido da Porsche

Descrição

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

Código

Rodas.

Rodas Boxster de 18 polegadas

●

– – ● – – 395

Rodas Cayman de 18 polegadas

●

– – ● – – 396

Rodas Boxster S de 19 polegadas

●

●

– ● ● – 397

Rodas Cayman S de 19 polegadas

●

●

– ● ● – 398

Rodas Carrera S de 20 polegadas

●

●

●

●

●

●

433

Rodas Carrera Classic de 20 polegadas

●

●

●

●

●

●

427

Rodas 911 Turbo de 20 polegadas

●

●

●

●

●

●

439

Rodas Carrera Sport de 20 polegadas
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XRD

Roda pintada na cor do exterior¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XD9

Rodas pintadas em Preto (alto brilho)¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDG

Rodas pintadas em Preto intenso metálico¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDL

Rodas pintadas em Platina (acetinado)¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDH

Rodas pintadas em Preto (acetinado)²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDK

Capa do cubo da roda com brasão colorido da Porsche

●

●

●

●

●

●

446

Roda pintada na cor do exterior

Porsche Exclusive Manufaktur

Rodas pintadas em Platina (acetinado)

Porsche Exclusive Manufaktur

Rodas pintadas em Preto (acetinado)

Porsche Exclusive Manufaktur

Roda 911 Turbo de 20 polegadas

– não disponível
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Personalização

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

1) Somente em combinação com rodas Carrera S de 20 polegadas e rodas Carrera Sport de 20 polegadas.
2) Somente em combinação com rodas Carrera S de 20 polegadas.

Personalização
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Pacote SportDesign

Personalização

Tampa dos limpadores de farol pintada
Porsche Exclusive Manufaktur
 em cor do exterior
–
 em cor do exterior contrastante
–

Porsche Exclusive Manufaktur

Código

Exterieur.

Pintura metálica

●

●

●

●

●

●

Código

Cores especiais

●

●

●

●

●

●

Código

Cores personalizadas

●

●

●

●

●

●

Código

A cor de sua escolha

●

●

●

●

●

●

Código

Inscrição “PORSCHE” pintada em Preto (acetinado)

– – ● – – ● 519

Inscrição “718”

◼

◼

◼

◼

◼

◼

718

Inscrição “718” pintada¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTF

Inscrição do modelo pintada¹⁾
Porsche Exclusive Mnaufaktur

●

●

●

●

●

●

CUC

Frisos dos vidros laterais e triângulo da janela em Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur

– – – ● ● ● XJH

Sem descrição do modelo

◼

◼

◼

◼

◼

◼

498

Frisos dos vidros laterais em alumínio

– – – ● ● – 559

Ausência da descrição do modelo nas portas

– – ◼ – – ◼ 712

Pacote SportDesign
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XAT

Pacote SportDesign pintado em Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XAN

Pacote do exterior pintado²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – DAL

Lâminas da entrada de ar na parte dianteira pintadas²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur
Descrição do modelo nas portas
Porsche Exclusive Manufaktur
 na cor Prata
–
 na cor Preto
–

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível

116

Descrição

Exterior.

Inscrição “718”

Descrição do modelo pintada

Código

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

Lâminas da entrada de ar na parte dianteira
pintadas

Porsche Exclusive Mnaufaktur

Descrição do modelo em Prata nas portas

Porsche Exclusive Manufaktur

Frisos dos vidros laterais e triângulo da janela
em Preto (alto brilho)

Porsche Exclusive Manufaktur

XUB
CGU

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

– ● ● – CKX

●

●

●

●

– ● ● – CAT
– ● ● – CAS

1) Pintura na cor do exterior ou em Preto (alto brilho).
2) Pintura na cor do exterior, exceto se houver outra especificação no ato da encomenda.

Personalização
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Abridor da porta pintado em Preto
(alto brilho)

Santantônio pintado em Preto (alto brilho)

Aerofólio pintado em Preto (alto brilho)

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Descrição

Exterior.

Código

Luz e visibilidade.

Abridor da porta pintado em Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XJA

Faróis principais bixênon incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

●

●

– ● ● – 603

●

●

●

●

●

XEW

●

●

●

●

●

●

CAC

Faróis principais bixênon escurecidos incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Entradas de ar pintadas na parte lateral traseira¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

602

●

●

●

– – – 546

Faróis principais LED incl. Porsche Dynamic Light System P
 lus (PDLS Plus)

Santantônio pintado na cor do exterior

●

●

●

●

●

●

●

– – – XDY

XXP

●

Lanternas traseiras escurecidas
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Santantônio pintado em Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

P13

●

●

●

– – – 547

Retrovisor interno/externo com anti-encandeamento automático e sensor integrado de chuva

Santantônio pintado em visual de alumínio

Retrovisores externos dobráveis eletricamente incl. iluminação da área próxima à porta

●

●

●

●

●

●

748

Aerofólio pintado em Preto (alto brilho)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

Pacote design de iluminação

●

●

●

●

●

●

630

Parte inferior traseira pintada¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – CNG

Limpador de para-brisa traseiro

– – – ● ● ● 425

Tampa do tanque em visual de alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

●

●

XAY

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

Faróis principais bixênon
incl. Porsche D
 ynamic L ight System (PDLS)

Faróis principais bixênon escurecidos
incl. Porsche D
 ynamic L ight System (PDLS)

Porsche Exclusive Manufaktur

Lanternas traseiras escurecidas

Porsche Exclusive Manufaktur

XYB

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível

118

Código

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

1) Pintura na cor do exterior, exceto se houver outra especificação no ato da encomenda.

Personalização
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Código

Descrição

Climatização e vidros.

Código

Segurança.

Piloto automático adaptável
– – ● – – 534

Ar condicionado automático de 2 zonas

●

●

●

●

●

●

573

Sistema de alarme com monitoração do interior

●

Para-brisa degradê

●

●

●

●

●

●

567

Monitoração do interior

– ● ● – ● ● 534

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

●

●

●

●

●

●

7I2

●

●

●

●

●

●

899

●

●

●

●

●

●

509

Piloto automático

●

●

●

●

●

●

454

Piloto automático adaptável

●

●

●

●

●

●

456

Assistente para ponto cego (para mudança de pista)

●

●

●

●

●

●

457

Assistente de estacionamento ParkAssist traseiro

●

●

●

●

●

●

635

Assistente de estacionamento ParkAssist dianteiro e traseiro

●

●

●

●

●

●

636

Assistente de estacionamento (ParkAssist) dianteiro e traseiro incl. câmera de marcha a ré

●

●

●

●

●

●

638

Porsche Entry & Drive¹⁾

●

●

●

●

●

●

625

HomeLink® (abridor da garagem livremente programável)

●

●

●

●

●

●

608

Indicação de limite de velocidade

●

●

●

●

●

●

631

Bancos e opcionais para os bancos.
Banco esportivo adaptável Plus com sistemas de ventilação e aquecimento

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

Bancos esportivos Plus (2 modos, elétrico)

●

●

●

●

●

●

PO4

Fixação ISOFIX para assento de carro
para crianças no banco dianteiro do passageiro

Bancos esportivos totalmente elétricos (14 modos, elétricos) com pacote de memória
para banco do motorista incl. ajuste elétrico da coluna de direção

●

●

●

●

●

●

PO6

Extintor de incêndio

Bancos esportivos adaptáveis Plus (18 modos, elétricos) com pacote de memória
para banco do motorista incl. ajuste elétrico da coluna de direção

●

●

●

●

●

●

PO7

Bancos esportivos tipo concha

●

Bancos de concha integral

– – ● – – ● P11

Aquecimento dos bancos

●

●

●

●

●

●

342

Ventilação dos bancos

●

●

●

●

●

●

541

●

●

●

●

●

PO3

Sistemas de conforto e assistência.
Assistente de estacionamento (ParkAssist) dianteiro
e traseiro incl. câmera de marcha a ré

HomeLink® (abridor da garagem livremente programável)
Banco esportivo tipo concha

– não disponível
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Personalização

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

1) O sistema Porsche Entry & Drive corresponde ao nível de tecnologia atual. Porém não podemos excluir totalmente a possibilidade de que
os códigos de chave das chaves eletrônicas possam ser interceptados e usados para abrir o automóvel ou furtá-lo.

Personalização
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Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Código

Interior.
●

●

◼

●

●

◼

858

Multifunções e aquecimento de volante

●

●

●

●

●

●

489

Pedais e apoio dos pés em visual esportivo

●

●

●

●

●

●

P7Z

Tapetes

●

●

●

●

●

●

810

Pacote para fumantes

●

●

●

●

●

●

583

Rede na área dos pés do passageiro

◼

Mostradores coloridos do painel de instrumentos
Porsche Exclusive Manufaktur
 Branco
–
 Amarelo Racing
–
 Vermelho Real
–
 Bege Luxor
–
 Vermelho Bordeaux
–

◼

◼

◼

◼

◼

581

XFJ
XFR
● ● ● ● ● ● XFG
● ● – ● ● – XFL
● ● – ● ● – XFB
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XGM
XGL
● ● ● ● ● ● XGN
● ● – ● ● – XGK
● ● – ● ● – XGP
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XSH
XHN
XSX
XHP
XHU
XHX
XHY

Pacote do interior, pintado¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKA/EKB

Moldura do painel do controle do ar condicionado pintada¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHL

Guia do cinto de seg. do banco esp. tipo concha e cintos pintados²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CMT

Chave do veículo pintada, com carteira da chave em couro³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

DFS

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível
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Cintos de segurança coloridos
Porsche Exclusive Manufaktur
 Cinza Prata
–
 Amarelo Racing
–
 Vermelho Real
–
 Bege Luxor
–
 Vermelho Bordeaux
–
 Giz
–
 Azul Miami
–

Volante esportivo GT

Mostrador colorido do cronômetro Sport Chrono
Porsche Exclusive Manufaktur
 Branco
–
 Amarelo Racing
–
 Vermelho Real
–
 Bege Luxor
–
 Vermelho Bordeaux
–

Mostrador do cronômetro Sport Chrono em
Amarelo Racing

Descrição

Interior.

Volante esportivo multifuncional GT com
seletor de modos (pacote Sport Chrono)

Mostradores do painel de instrumentos, em
Amarelo Racing

Código

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

Moldura do painel de controle do ar
condicionado pintada

Porsche Exclusive Manufaktur

Guia do cinto de seg. do banco
esp. tipo concha e cintos pintados

Porsche Exclusive Manufaktur

Chave do veículo pintada, com carteira da
chave em couro

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Pintura na cor do exterior.
2) Pintura na cor do exterior, exceto se houver outra especificação no ato da encomenda.
3) Pintura na cor do exterior e revestimento em couro na cor do interior, exceto se houver outra especificação no ato da encomenda.

Personalização
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Código

Pacote adicional do interior painel de
comando em couro

Personalização

– – ● – – Série

Equipamento de série 718 Boxster e 718 Cayman
Revestido em couro liso na cor do interior: coroa do volante, marchetaria da maçaneta,
alavanca seletora e de câmbio. Revestidos em Alcantara®: faixas centrais do banco

●

Equipamento de série 718 Boxster S e 718 Cayman S
semelhante ao 718 Boxster e 718 Cayman; além disso, estão revestidos em couro liso na cor do
interior: apoio de braço no painel da porta e tampa do compartimento do console central

– ● – – ● – Série

O equipamento de série 718 GTS em Preto com itens em Alcantara®
Revestidos em couro liso: laterais dos bancos (parcialmente), apoios de cabeça. Revestidos
em Alcantara®: faixas centrais do banco, laterais dos bancos (parcialmente), coroa do volante,
apoio de braço no painel da porta, tampa do compartimento (parcialmente), alavanca seletora
e de câmbio. Inscrição “GTS” bordada nos apoios de cabeça

– – ● – – ● Série

Ausência de itens em Alcantara®

– – ◼ – – ◼ 714

Revestimento do teto em tecido

– – – – – ◼ 592

Pacote de couro

●

●

– ● ● – Código

Revestimento em couro na cor de série

●

●

●

Revestimento em couro com itens ampliados em Alcantara®

– – ● – – ● Código

Pacote do interior GTS

– – ● – – ● Código

Revestimento em couro Sport Tex

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Código

Código

Revestimento em couro em cor especial

●

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro na combinação bicolor

●

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro natural

●

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro natural bicolor

●

●

●

●

●

●

Código

Revestimento em couro em cor personalizada

●

●

●

●

●

●

Código

Pacote do interior em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKC/EKD

Pacote adicional do interior painel de comando em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CZW

Pacote adicional do interior painel da porta em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CXM

Pacote do interior com costuras decorativas em cor diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVS

Pacote ampliado do interior com costuras decorativas em cor diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVL

Faixas centrais do banco em couro e cor diferente
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVN

Brasão da Porsche nos apoios de cabeça
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XSC

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível
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código/opção mediante custo adicional

Código

Interior em couro.

Interior em couro.

Pacote do interior GTS em Preto-Vermelho Carmim

Descrição

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

●

Série

opcional sem custo adicional

Faixas centrais do banco em couro
e cor diferente

Porsche Exclusive Manufaktur

Brasão da Porsche nos apoios de cabeça

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Revestimento em couro na cor do interior.

Personalização
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Revestimento da coluna de direção em couro

Pacote de personalização alavanca de
mudança

Tampa do compartimento com inscrição do
modelo

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Descrição

Interior em couro.

Código

Interior em couro.

Quebra-sóis em couro¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XMP

Travas do cinto de segurança revestidas em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CDT

Revestimento da coluna de direção em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XNS

Tampa da caixa de fusíveis em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CUJ

Revestimento da coluna de direção em couro com costura decorativa em cor contrastante
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVA

Tapetes personalizados com debrum em couro
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CFX

Moldura do painel de controle do ar condicionado em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHK

Interior do revestimento dos estribos em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XTG

Pacote de personalização alavanca de mudança
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTX

Interior do revestimento dos estribos em couro com costura decorativa em cor contrastante
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVB

Pacote de personalização alavanca seletora do PDK
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTL

Tampa do compartimento com inscrição do modelo²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XUV

Volante esportivo GT e alavanca de mudança em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKL

Tampa do compartimento com brasão da Porsche²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XPT

Volante esportivo GT e alavanca seletora do PDK em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKM

Encostos do banco esportivo Plus em couro²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XWK

Revestimento do teto, em Alcantara®

– – – ● ● ● 594

Encostos do banco esportivo Plus em couro com costura decorativa em cor contrastante
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVC

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

Tapetes personalizados com debrum em
couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Revestimento dos estribos internos em couro

Porsche Exclusive Manufaktur

Volante esportivo GT e alavanca de mudança
em Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Interior em Alcantara®.

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível
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Código

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

1) Revestimento em couro na cor da coluna A.
2) Revestimento em couro na cor do interior.

Personalização
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Quebra-sóis em Alcantara®

Tampa do compartimento em Alcantara® com
inscrição “PORSCHE”

Alavanca seletora do PDK em alumínio

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Descrição

Interior em Alcantara®.

Código

Interior em alumínio.

Quebra-sóis em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLU

Pedais em alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXV

Tampa do compartimento em Alcantara® com inscrição “PORSCHE”
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLG

Pedais e apoio de pés em alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EFA

Tampa do compartimento em Alcantara® com brasão da Porsche
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLJ

Pacote adicional do interior: painel de comando revestido em couro/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

– –

●

– –

●

CGT

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

X70

Pacote adicional do interior: painel da porta revestido em couro/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

– – ● – – ● CLP

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXB

Frisos dos estribos da porta em aço inoxidável personalizados e iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CXC

Pacote do interior em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKG/EKH

Volante esportivo em carbono incl. multifunções
e aquecimento do volante
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHW

Alavanca de mudança em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHH

Alavanca seletora do PDK em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHJ

Porsche Exclusive Manufaktur

Interior em alumínio.
Pacote do interior em alumínio escovado
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKJ/EKK

Pacote do interior em alumínio escovado, pintado em Preto

– –

●

– –

●

P28/P29

Alavanca de mudança em alumínio escovado
Porsche Exclusive Manufaktur

●

◼

●

◼

XYC

Alavanca seletora do PDK em alumínio escovado
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

◼

●

●

◼

XYH

Alavanca seletora do PDK em alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XYA

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível
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Código

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

código/opção mediante custo adicional

●

Série

●

●

Pedais e apoio de pés em alumínio

Porsche Exclusive Manufaktur

Frisos dos estribos da porta em aço
inoxidável

Porsche Exclusive Manufaktur

Alavanca seletora do PDK em carbono

Porsche Exclusive Manufaktur

Interior em aço inoxidável.

Interior em carbono.

opcional sem custo adicional

Personalização
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Tapetes em carbono com debrum em couro

Frisos dos estribos da porta em carbono
iluminados

Pacote do interior em mogno, volante
esportivo em mogno

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização

Descrição

Interior em carbono.

Código

Áudio e comunicação.

Alavanca seletora do PDK em mogno

Tapetes em carbono com debrum em couro
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHM

 orsche Communication Management (PCM) incl. preparação para celular e
P
Porsche Car Connect

●

●

●

●

●

●

Série

Tapetes personalizados em carbono com debrum em couro
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHN

●

●

●

●

●

●

P40

Frisos dos estribos da porta em carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

X69

Navegação incl. Porsche Connect, entre outros incluindo módulo telefônico LTE incl. leitor
de cartão SIM, hotspot Wi-Fi, navegação on-line, comando de voz e muitos serviços
Porsche Connect¹⁾
Compartimento para smartphone

●

●

●

●

●

●

9ZE

Frisos dos estribos da porta em carbono iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

Apple® CarPlay

●

●

●

●

●

●

9WT

Sistema de som Surround da BOSE®

●

●

●

●

●

●

9VL

Frisos dos estribos da porta em carbono personalizados e iluminados
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Sistema de som High End Surround da Burmester®

●

●

●

●

●

●

9VJ

Rádio digital

●

●

●

●

●

●

QV3

Entrega na fábrica em Zuffenhausen

●

●

●

●

●

●

900

Entrega na fábrica em Leipzig incl. instrução de direção dinâmica

●

●

●

●

●

●

S9Y

●

●

●

●

●

XXD
CXE

Porsche Exclusive Manufaktur

Interior em mogno.
– ● ● – EKE/EKF

Pacote do interior em mogno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Volante esportivo em mogno incl. multifunções
e aquecimento do volante
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

–

Alavanca de mudança em mogno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHC

Alavanca seletora do PDK em mogno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHD

●

●

●

– XHV

Porsche Exclusive Manufaktur

Apple® CarPlay

Entrega na fábrica.

Sistema de som High End Surround da Burmester®

Porsche Exclusive Manufaktur

– não disponível
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Código

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Descrição

código/opção mediante custo adicional

●

Série

opcional sem custo adicional

1) A conexão à internet pode ser feita por meio do cartão SIM compatível com LTE integrado da Porsche ou através de seu próprio cartão SIM habilitado para
dados. Para usar o hotspot através do cartão SIM integrado no veículo, é necessário adquirir um pacote de dados Wi-Fi no Porsche C
 onnect Store. Para usar o
hotspot através de seu cartão SIM compatível com LTE, é necessário um contrato pago com o provedor de telefonia móvel de sua preferência.

Personalização
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Acessórios desenvolvidos para uma vida intensa,
365 dias por ano.
Porsche Tequipment.
1

Com os produtos Porsche Tequipment criados para
os modelos 718, você mesmo cria seu carro
conforme sempre desejou. Os produtos da Porsche
Tequipment têm as mesmas diretrizes para os
veículos: tudo projetado, testado e vistoriado no
Centro de Desenvolvimento em Weissach. Pelos
mesmos engenheiros e designers da Porsche que
criam os veículos. Desenvolvido para o veículo
como um todo e adaptado sob medida para o seu
Porsche.

E a garantia? Continua valendo sem restrições. Seja
qual for o produto Tequipment que instale através
da concessionária Porsche.
Mais detalhes sobre o Porsche Tequipment no seu
Centro Porsche ou na sua concessionária. Em
www.porsche.com/tequipment, também pode-se
encontrar todos os produtos com o localizador de
acessórios Tequipment.

1 Kits de cuidados
Produtos de limpeza para interior e exterior adequados
a seu Porsche.
2 Assentos de criança
Especialmente testados e aprovados para veículos Porsche.
Em design próprio.
3 Conjuntos completos de rodas de verão
Para uma alta individualidade, agilidade e segurança.
E ainda mais prazer de dirigir.
4 Localizador de acessórios Tequipment incl. código QR
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Porsche Tequipment

2

3

4

Porsche Car Configurator.

O caminho para seu Porsche.

O sonho do 718 possui muitas formas e cores. Com
o Porsche C
 ar Configurator, você descobre rápida e
intuitivamente qual sonho combina perfeitamente
com você.

Consultoria.
No seu Centro Porsche, nós o
ajudamos com prazer em qualquer
dúvida sobre o seu novo Porsche.
Claro que também quando se tratar
das opções de personalização da
Porsche Exclusive Manufaktur.

No caminho para o carro dos seus sonhos na vida
real, agora você pode criar a sua configuração
pessoal não só usando o computador e o tablet,
mas também por meio de seu smartphone. Em
perspectivas livremente selecionáveis e animações
3D. Recomendações individuais irão ajudá-lo na
tomada de decisões.
Em www.porsche.com, você encontra o Porsche
Car Configurator e muito mais sobre o fascínio
Porsche.

Nos nossos Centros de Clientes em
Stuttgart-Zuffenhausen e nas lojas
internacionais, mostramos a você o
que mais ainda é possível. Neles,
você pode selecionar materiais e
cores de pintura, além de elaborar

detalhadamente o seu próprio
Porsche no Porsche Car Configurator.
Entrega na fábrica.
Então, começa a expectativa – pelo
dia de entrega. Por que não buscar
seu novo Porsche direto na fábrica?
Em Zuffenhausen ou Leipzig – cada
uma destas fábricas tem o seu
charme próprio.
Em Zuffenhausen, você pode sentir –
e vivenciar – a lenda Porsche em
cada esquina. Pois além de uma
detalhada explicação sobre o veículo

Consultoria da Porsche Exclusive Manufaktur
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Porsche Car Configurator

na fábrica número 1, você ainda
obtém uma visão sobre toda a história da Porsche – durante uma visita
ao Museu da Porsche. Com os modelos legendários de mais de 7 décadas
de história do carro esporte.
Em Leipzig, você é o piloto de
corrida. Com um Porsche similar ao
encomendado, e ao lado de um
instrutor experiente. Ele lhe apresenta todas as funções. E o potencial
de seu novo Porsche. “On-road”,
no nosso circuito. Ou “off-road”, no
nosso próprio circuito off-road.

Em ambos os locais, fazem parte de
seu programa: um passeio pela
fábrica, um almoço requintado de
3 pratos e inúmeras memórias que
ficarão para sempre.
Agende uma entrega na fábrica
através do seu Centro Porsche/da
sua concessionária. Lá, você
obtém todas as informações sobre
a disponibilidade atual e sobre
formalidades e regulamentos
específicos de cada país.

Circuito de Corrida Porsche e Centro de Atendimento ao Cliente em Leipzig

Entrega na fábrica
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O mundo da Porsche.

Porsche Service
É seu parceiro ideal para manutenção,
cuidados ou consertos especiais
de todos os atuais modelos Porsche,
tanto os mais novos, como os
mais antigos.

Concessionária/revendedora Porsche
Aqui você será atendido por profis
sionais experientes, absolutamente
confiáveis. Nossas parceiras oferecem
uma variedade de serviços, peças
de reposição originais, acessórios e
equipamentos da mais alta qualidade.

Porsche Exclusive Manufaktur
Na Porsche Exclusive Manufaktur,
realizamos pedidos individuais de
clientes. O trabalho, sob medida.
Feito à mão. Com dedicação e empenho. Para tornar extraordinário o que
já é especial. www.porsche.com/
exclusive-manufaktur

Porsche Tequipment
Com a linha de acessórios da Porsche,
você pode equipar seu carro a seu
feitio. A linha completa de acessórios
também pode ser encontrada on-line,
em www.porsche.com/tequipment,
no localizador de acessórios
Tequipment.

 orsche Driver’s Selection
P
Seja moda de estilo casual esportivo,
acessórios inteligentes ou bagagem
de tamanhos especialmente
otimizados para os porta-malas –
o amplo leque de produtos torna
possível viver a fascinação Porsche
muito além das pistas.

Porsche Travel Experience
Experimente a fascinação pela
Porsche em rotas incríveis, enquanto
desfruta de hotéis e restaurantes de
primeira classe, nas localidades
mais belas do mundo. Informações
pelo telefone +49 711 911-23360.
E-mail: info@porschetravelclub.de

Porsche Track Experience
Aqui você pode aprimorar suas
habilidades ao volante, conhecer
melhor seu Porsche e pilotá-lo
em autódromos nacionais e
internacionais. Informações pelo
telefone +49 711 911-23364. E-mail:
info@porschesportdrivingschool.de

Clubes da Porsche
Fundado em 1952, o Clube da
Porsche conta com 675 unidades e
mais de 200.000 sócios que vivem
e divulgam os valores e o fascínio
pela marca Porsche. Saiba mais em
www.porsche.com/clubs ou pelo
telefone +49 711 911–77578. E-mail:
communitymanagement@porsche.de

Assistência da Porsche
Ela lhe oferece um serviço de
mobilidade exclusivo, confiável e de
alta qualidade, e é automaticamente
disponibilizada no ato da compra de
um carro novo.

Veículos Seminovos
Porsche Approved
Para que a confiabilidade e o valor
de seu carro novo ou seminovo
sejam mantidos, nós garantimos os
mais altos padrões de qualidade da
Porsche, em todo o mundo, com o
selo de garantia Porsche Approved.

 orsche Financial Services
P
Descubra os nossos serviços de
financiamento e realize seu sonho
de ter um carro esportivo com as
soluções que temos disponíveis.
Sem complicações. Individualizados.
Personalizados.

Christophorus
Nossa revista dedicada aos
clientes, publicada cinco vezes ao
ano, traz novidades e interessantes
matérias e entrevistas sobre a marca
Porsche. Em www.porsche.com/
christophorus-magazine
encontram-se, também, todos
os artigos gratuitamente.

Porsche Classic
Seu parceiro para peças
originais, consertos e restaurações
de Porsche clássicos. Em
www.porsche.com/classic
você pode saber mais sobre o
Porsche Classic.

Museu da Porsche
Mais de 80 veículos conduzem
você pela impressionante História
da P
 orsche, na sede de Stuttgart-
Zuffenhausen. Aqui estão expostos,
em uma atmosfera única, ícones
como o 356, 911 e 917.

 orsche na Internet
P
Em www.porsche.com, você
experimenta a fascinação pela
Porsche também na internet.

3
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Os atuais catálogos/revistas Porsche Experience, Porsche Driver’s Selection e Porsche Tequipment podem ser obtidos em sua concessionária/seu Centro Porsche.
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Ficha técnica.
718 Boxster | 718 Cayman

718 Boxster S | 718 Cayman S

Propulsão

Traseira

Traseira

Propulsão

Câmbio manual

6 marchas

6 marchas

Câmbio manual

6 marchas

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK),
opcional

7 marchas

7 marchas

Sistema de embreagem dupla Porsche Doppelkupplung (PDK),
opcional

7 marchas

Eixo dianteiro/Eixo traseiro

Suspensão independente de construção leve

Suspensão independente de construção leve

Eixo dianteiro/Eixo traseiro

Suspensão independente de construção leve

Direção

Sistema de direção de relação variável,
servodireção, eletromecânica

Sistema de direção de relação variável,
servodireção, eletromecânica

Direção

Servodireção eletromecânica com transmissão variável de direção e impulso do volante

Raio de giro

11,0 m

Raio de giro

11,0 m

11,0 m

Sistema de freio

Sistema de freio

Freios com pinças de 4 pistões fixadas em monobloco de alumínio
na frente e atrás, discos perfurados e arejados internamente,
pinça de freio preta

Freios com pinças de 4 pistões fixadas em monobloco de alumínio
na frente e atrás, discos perfurados e arejados internamente,
pinça de freio vermelha

Freios com pinças de 4 pistões fixadas em monobloco de alumínio na frente e atrás,
discos perfurados e arejados internamente, pinça de freio vermelha

Transmissão

Transmissão

Chassi
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Traseira

Chassi

Sistema de estabilização de direção

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Rodas

ED:	  8 J × 18 PM 57,
ET: 9,5 J × 18 PM 49

ED:	  8 J × 19 PM 57,
ET: 10 J × 19 PM 45

Pneus

ED: 235/45 ZR 18,
ET: 265/45 ZR 18

ED: 235/40 ZR 19,
ET: 265/40 ZR 19

Ficha técnica

718 Boxster GTS | 718 Cayman GTS

Sistema de estabilização de direção

Porsche Stability Management (PSM) incl. ABS com funções de frenagem adicionais

Rodas

ED: 8 J × 20 PM 57,
ET: 10 J × 20 PM 45

Pneus

ED: 235/35 ZR 20,
ET: 265/35 ZR 20

Ficha técnica
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Ficha técnica.
718 Boxster

718 Cayman

718 Boxster S

718 Cayman S

718 Boxster GTS

718 Cayman GTS

Peso sem carga (tara)

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

DIN

1.335 kg/1.365 kg

1.335 kg/1.365 kg

1.355 kg/1.385 kg

1.355 kg/1.385 kg

1.375 kg/1.405 kg

1.375 kg/1.405 kg

De acordo com a diretriz CE¹⁾

1.410 kg/1.440 kg

1.410 kg/1.440 kg

1.430 kg/1.460 kg

1.430 kg/1.460 kg

1.450 kg/1.480 kg

1.450 kg/1.480 kg

Peso total permitido

1.655 kg/1.685 kg

1.655 kg/1.685 kg

1.665 kg/1.695 kg

1.665 kg/1.695 kg

1.675 kg/1.705 kg

1.675 kg/1.705 kg

Dimensões
Comprimento

4.379 mm

4.379 mm

4.379 mm

4.379 mm

4.379 mm

4.393 mm

Largura (com retrovisores externos)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

1.801 mm (1.994 mm)

Altura

1.281 mm

1.295 mm

1.280 mm

1.295 mm

1.272 mm

1.286 mm

Entre-eixos

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

2.475 mm

Volume do bagageiro frente/trás

150 l/125 l

150 l/275 l

150 l/125 l

150 l/275 l

150 l/125 l

150 l/275 l

Capacidade do tanque (volume de recarga)

aprox. 54 l

aprox. 54 l

aprox. 64 l

aprox. 64 l

aprox. 64 l

aprox. 64 l

1) De acordo com a norma CE, o peso (tara) vale para veículos com equipamento de série. Os equipamentos especiais aumentam esse valor. No valor exibido, foram considerados 75 kg para o motorista.
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718 Boxster

718 Cayman

718 Boxster S

718 Cayman S

718 Boxster GTS

718 Cayman GTS

Categoria do Veículo

esportivo

esportivo

esportivo

esportivo

esportivo

esportivo

Classificação na Categoria

C

C

D

D

D

D

Classificação Geral

C

C

C

D

D

D

Classificação de Emissão

A

A

B

B

B

B

Utilizando Gasolina – Cidade (km/l)

9,05

9,05

8,7

8,7

7,86

7,86

Utilizando Gasolina – Estrada (km/l)

12,2

12,2

11,38

11,38

10,34

10,34

Consumo/Emissão¹⁾

718 Boxster | 718 Cayman

718 Boxster S | 718 Cayman S

718 Boxster GTS | 718 Cayman GTS

Número de cilindrosl

4

4

4

Cilindrada

1.988 cm³

2.497 cm³

2.497 cm³

Potência (DIN)
com rotação

220 kW (300 CV)
6.500 rpm

257 kW (350 CV)
6.500 rpm

269 kW (365 CV)
6.500 rpm

Motor

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Torque máx.
com rotação

380 Nm
2.150–4.500 rpm / 2.050–4.500 rpm

420 Nm
2.100–4.500 rpm

420 Nm/430 Nm
2.100–5.500 rpm / 2.100–5.000 rpm

Rotação máxima

7.500 rpm

7.500 rpm

7.500 rpm

Desempenhos do veículo

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Câmbio manual/PDK

Velocidade máxima

275 km/h

285 km/h

290 km/h

0–100 km/h

5,3 s/4,9 s

4,9 s/4,4 s

4,9 s/4,3 s

Pacote Sport Chrono (com PDK) 0–100 km/h
com Launch Contro

–/4,7 s

–/4,2 s

–/4,1 s

0–200 km/h

18,5 s/18,1 s

15,5 s/15,0 s

15,3 s/14,5 s

Pacote Sport Chrono (com PDK) 0–200 km/h
com Launch Control

–/17,8 s

–/14,7 s

–/14,2 s

Elasticidade (100–200 km/h), 5ª marcha

16,0 s/–

14,0 s/–

13,8 s/–

Aceleração intermediária (100–200 km/h)

–/13,2 s

–/10,6 s

–/10,2 s

1) Os valores de consumo foram obtidos utilizando-se combustível de referência com ensaios executados em ambiente laboratorial, conforme NBR 7024.
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Tipo de pneu

Tamanho

Classe de eficiência do combustível/
Resistência de rolagem

Classe de aderência em pistas
molhadas

Pneus de verão

235/45 ZR 18

E

C–A

–

72–68

265/45 ZR 18

E

B–A

–

72–69

235/40 ZR 19

E

A

71

265/40 ZR 19

E

A

72–71

235/35 ZR 20

E

B–A

71

265/35 ZR 20

E

B–A

72–71

Por razões de logística e produção, lamentamos não ser possível atender a pedidos de uma marca específica de pneu.
Ruído baixo de rolagem,
Ruído médio de rolagem,
Ruído alto de rolagem.
*

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2018
Todos os textos, as fotos e outras informações
deste catálogo estão sob a proteção dos direitos
autorais da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

A Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG apoia o uso de papel
produzido sob gestão florestal sustentável. O papel
deste catálogo foi certificado sob as regras rígidas
do FSC® (Forest Stewardship Council®).

É proibida a duplicação, reprodução ou qualquer
tipo de uso sem autorização prévia por escrito da
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
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 orsche, o brasão da Porsche, 911, Carrera,
P
918 Spyder, 718, Boxster, Cayman, PCCB, PCM,
PDK, PSM, Tequipment e outras denominações são
marcas registradas da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Válido a partir de: 05/19

Ruído externo de rolagem*
Classe

Ruído externo de rolagem
(dB)
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Apple® CarPlay
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