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We voelen ons 
verplicht aan een traditie:
het creëren van 
unieke sportwagens. 
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We maken heel bijzondere auto’s. En vervullen daarmee bijzondere 
wensen van onze klanten – dat is al van oudsher ons hoogste prin-
cipe. Want iets bijzonders ontstaat niet zomaar of zomaar ergens. 
Het ontstaat op een heel speciale plek. Door echt vakwerk. Met 
ervaring. Met passie. En door de inspiratie van de klanten. Meesters 
in hun vak brengen deze ideeën en de persoonlijkheid van de koper 
over op de auto – en maken zo van ‘een’  Porsche ‘uw’  Porsche.

 Porsche  Exclusive Manufaktur.
Uw inspiratie. Onze passie. 

Drijfveer



Geschiedenis

 1983
Een aanzet voor de productie van exclusieve uit-
gaven was de opdracht van TAG-eigenaar Mansour 
Ojjeh in 1983, die privé een heel bijzondere 911 
wilde rijden: een straatlegale versie van de race-
auto 935. Na intensieve arbeid ontstond een 
409 pk sterke unieke Turbo in ‘Flachbau’-uitvoering 
met een gigantische achterspoiler. Het fijnste leder 
in ‘crème karamel’ sierde het met houten panelen 
beklede interieur en een Clarion hifi-installatie 
zorgde voor een geluidskwaliteit van topklasse. 
Deze  Porsche 935 ‘Street’ werd het hoogtepunt 
van een speciale uitgave, die een symbool van de 
jaren ‘80 zou worden – de 911 Turbo ’Flachbau’. Van 
1981 tot 1989 bouwde de afdeling Speciale wensen 
van  Porsche maar liefst 948 exemplaren van de 
 Porsche 911 Turbo. Deze waren geënt op de voor-
kant van de 935 en merendeels gecombineerd met 
dorpelbekledingen en luchtinlaten in de achter-
spatschermen. De combinatie van vermogen en 
luxe maakte de 935 ‘Street’ voor zijn tijd uniek.

Drijfveer



Geschiedenis
In de jaren 1992/93 markeerden de 
86 modellen van de 911 Turbo S ‘Leichtbau’ 
de top van het  Porsche modellen-
programma. Buitengewone rijprestaties 
dankzij consequente gewichtsbesparing.

 1989
Voor een sjeik werden 7 exemplaren van de 
 Porsche 959 gebouwd, die tot op de dag van 
vandaag uniek zijn.

1992-1993
Traditie en moderne tijd werden in een 
allesomvattend kunstwerk samengebracht, 
met een sportief gewelfd dak, de karakteris-
tieke ‘ducktail’ en 19 inch Sport Classic wielen. 
Oplage van de 911 Sport Classic: 250 stuks.

Naar de beste Speedster traditie vormen 
de 70 millimeter lagere en schuinere voor-
ruit, de vlakke vorm van de sportief gesne-
den stoffen kap en de dubbele welving in 
het deksel van de opbergruimte voor de 
cabrioletkap het markante profiel van de 
tot 356 stuks gelimiteerde 911 Speedster.

2009-2010

2010-2011
 1995
Meubelontwerper Carlo Rampazzi neemt 
de 911 Turbo Cabriolet van zijn dromen 
in ontvangst: in oranje – zowel van binnen 
als van buiten. Voor zijn bijzondere kleurwens 
werd hij geïnspireerd door een bord.

Drijfveer



Geschiedenis
De eerste twee  Porsche Clubs telden 
13 leden. Dat was 65 jaar geleden. Inmid-
dels zijn er 675 officieel erkende  Porsche 
Clubs met meer dan 200.000 leden. In 
2012 werden ter ere van de oprichting van 
deze eerste  Porsche Clubs 13 exemplaren 
van de 911 Club Coupe gebouwd.

 Panamera  Exclusive Series: 
een speciale uitgave, gelimiteerd tot 
100 exemplaren. Bijzondere highlights zijn 
bijvoorbeeld het speciale leder van Poltrona 
Frau, de met de hand gespoten verlooptint 
en een Limited Edition-embleem.

2012
446 kW (607 pk). 750 Nm koppel. 
500 exemplaren. Lichtgewicht constructie 
ontmoet vakmanschap. Carbon ontmoet 
karakter. Perfectie ontmoet performance.
Het resultaat: de 911 Turbo S  Exclusive Series.
Een uitzonderlijke verschijning.

Vroeger noemden we het ‘Sonderwunschprogramm’. 
In 1986 werd het  Porsche  Exclusive. Het is niet meer 
dan logisch dat we vanaf nu de naam van de locatie 
dragen waar deze unieke exemplaren ontstaan: 
 Porsche  Exclusive Manufaktur.

2014-2015

2017-2018

Heden

Drijfveer
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Net zo indrukwekkend 
als het kunstwerk? 
Het creatieve proces. 

Toewijding   16



Ons belangrijkste gereedschap 
vanaf de eerste dag?

Onze handen.
Naast het gebruik van hoogwaardige materialen zoals leder, Alcantara®, carbon, hout of aluminium zijn 
de handen van onze medewerkers ons hoogste goed. Vaak zijn deze handen het enige gereedschap dat 
aan onze hoge eisen voldoet. Bij het bekleden met leder, bij het spuiten en bij het polijsten. Bij het op 
maat knippen en het naaien en bij de montage in het  Porsche  Exclusive Manufaktur. En daarvoor nemen 
we de tijd. Of anders gezegd: we gaan met de grootste zorg, rust, concentratie, passie en toewijding te 
werk. Zodat uiteindelijk altijd een harmonisch geheel ontstaat.

Hightech en vakmanschap – gaat dat samen? Absoluut. Bij de individualisering van onze sportwagens 
mag hout eigenlijk niet ontbreken. De nerven van dit natuurlijke materiaal zijn als een genetische 
vinger afdruk. Uniek – en met een geheel eigen geschiedenis. Kortom, het ideale materiaal om van een 
auto een unieke verschijning te maken.

Hierbij maken we gebruik van de beste houtsoorten uit de hele wereld. Met een unieke en tegelijkertijd 
onberispelijke structuur. Dat vervolgens met veel geduld en aandacht perfect met de hand wordt ver-
werkt.

Of het nu gaat om schuren, pasmaken, spuiten of polijsten: elke stap in het proces vergt uiterste precisie. 
Om ervoor te zorgen dat alles aan uw unieke auto volledig aan uw verwachtingen voldoet.

Vakmanschap
Toewijding



Onze klanten zoeken iets uitzonderlijks. Wij maken het uitzonderlijke mogelijk. Met ongewone productie-
processen en materialen. Zoals carbon. Een sterk en licht materiaal, waardoor we niet alleen in de 
autosport tot het uiterste kunnen gaan.

Voor ons een inspiratie om ook dit materiaal nog verder te verfraaien: met een ingeweven goudkleurige 
metaaldraad. Iets wat velen niet voor mogelijk hielden. Maar dat maakt een uitdaging juist zo aantrekkelijk.

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden om het individueel vorm te geven. Het vergt echter wel veel 
vakmanschap om wielen dat te geven wat ze bijzonder maakt: karakter. En dat bepaalt u. Bijvoorbeeld 
met uw keuze voor het spuitwerk van de wielen – ook buiten het officiële aanbod.

Bij  Porsche  Exclusive  Manufaktur worden de wielen gedemonteerd. In ons eigen bandencentrum 
worden de banden vervolgens van de velg verwijderd. Pas dan wordt het wiel gespoten – uiteraard 
gebeurt ook dit met de hand. Een individuele smaak verdient immers ook een individuele aanpak.

Vakmanschap
Toewijding



Wie de hoogste eisen stelt, let voortdurend ook op kleine details en individuele finesses, voor een 
 perfect totaalbeeld. Dat verbindt ons met onze klanten. Want oog voor detail nemen wij uiteraard heel 
serieus. In onze fabriek splitsen we daarom het leder tot een dikte van slechts 0,4 mm tot 0,3 mm 
om ook de kleinste onderdelen met leder te kunnen bekleden. Hierbij maken we gebruik van het beste 
leder uit Duitsland en Oostenrijk, dat aan strenge selectiecriteria voldoet.

Het resultaat? Een extreem natuurlijk karakter, zonder oppervlakteverschillen. Het bijzondere? 
Onze medewerkers bundelen bij de verwerking van het leder hun kennis op het gebied van kleer-
makerij, schoenmakerij en interieurdesign. Voor een perfect totaalplaatje. Tot in het kleinste detail.

Hoe het grote 
geheel tot stand komt:

met oog voor detail.
De wensen van onze klanten zijn exclusief en wijken af van de massa. Hoe we dit aanpakken? Met de 
ervaring en passie van elke medewerker. Dat voel je tot in het kleinste detail. Deze passie is de reden dat 
altijd weer iets bijzonders ontstaat: auto’s die volledig in overeenstemming zijn met onze klanten. Boordevol 
persoonlijkheid en karakter. Die vooral één ding uitstralen: volg je eigen lijn. En dat begint bij ons niet zelden 
als een kleine pennenstreek. Om vervolgens uit te groeien tot iets groots.

Oog voor detail
Toewijding



We zijn trots op ons aanbod van meer dan 100 leder- en stikselkleuren. Bij de verwerking ervan geldt 
altijd één uitgangspunt: perfectie tot op de millimeter.

Precisie en individuele vormgeving behoren nu eenmaal tot onze onderscheidende kenmerken.
Dat geldt in het bijzonder voor ons merkteken: het  Porsche embleem. Om het optimaal tot zijn recht te 
laten komen, wordt hier bij het persen speciale aandacht aan besteed. Omdat elk stuk leder uniek is in 
kleur en dikte, is een individuele behandeling vereist. Onze medewerkers stellen hiervoor alles specifiek 
in: temperatuur, kracht en duur van het persen. Elk embleem heeft dus een speciale status – net als u.

Oog voor detail
Toewijding



Aan deze traditie houden 
we altijd vast:

permanente doorontwikkeling.
Wij staan voor permanente ontwikkeling. Daarom werken we niet alleen nauw samen met de designers 
van Style  Porsche, maar ook met de  Porsche ingenieurs in Weissach. We streven altijd naar perfectie 
– vanuit onze traditie.

Daarom ontwikkelen we producten die het totaalconcept moeten dienen: uw persoonlijke sportwagen. 
Er goed uitzien is tenslotte niet het enige in het leven. Slimme ideeën en de hoogste kwaliteitseisen 
horen daar voor ons ook bij. Toen en nu.

Traditie en nieuwe wegen
Toewijding



Van de eerste schets tot de laatste test – de eis van exclusieve kwaliteit hanteren we over het gehele 
ontwikkelingsproces. Daarom staan bij ons niet alleen design en esthetische aspecten centraal. Maar 
ook hightech toepassingen. Zoals de Aerokit 911 Turbo. Deze werd in Weissach zowel in het  Porsche 
ontwikkelingscentrum als op het circuit aan uitgebreide tests onderworpen. Een belangrijke testlocatie: 
de hightech windtunnel die met zijn 8 meter doorsnede windsnelheden tot maar liefst 300 km/u 
kan genereren. De beste omgeving dus om realistische testomstandigheden voor een sportwagen te 
creëren.

Technisch. Optisch. De Aerokit 911 Turbo is in elk opzicht een ware noviteit. Dit pakket bestaat uit een 
voorspoiler met vinnen aan de zijkant, plus een compleet nieuwe achterklepconstructie met een vaste 
vleugel voorzien van winglets aan de zijkant. De uitschuifbare en verstelbare spoiler rondt de Aerokit 
911 Turbo af. Kortom,  Porsche hightech in alle onderdelen.

Traditie en nieuwe wegen
Toewijding
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Het eerste maatwerk voor u:

ons advies.
Alles begint bij het advies. U en uw wensen staan hierbij centraal. Iedere klant kan rekenen op een
persoonlijke service en een individueel, gedegen advies. Wij geven antwoord op al uw vragen over
de verschillende  Porsche modellen en de specifieke individualiseringsmogelijkheden. 

Advies
Toewijding



De individualisering van uw sportwagen is een gevoelskwestie. Voor u – en voor ons. Er is geen betere 
plek denkbaar om toe te geven aan deze gemeenschappelijke passie dan in Zuffenhausen, het klop-
pende hart van het merk  Porsche. Hier krijgt u van onze experts met hun brede kennis van alle opties 
en modellen gedegen advies.

Een hoogtepunt van uw bezoek is de bezichtiging van  Porsche  Exclusive  Manufaktur. Hier kunt u van 
heel dichtbij meemaken wat wij onder oog voor detail verstaan. Bovendien bieden we u een wereldwijd 
unieke verzameling van materiaal- en kleurmonsters, met voorbeelden van individuele lederkleuren en 
lakken. Een exclusieve toegang tot ons materiaalarchief maakt ons aanbod compleet. Uiteraard tonen 
wij u ook unieke auto’s die u kunt aanraken. Deze mogelijkheid beperkt zich niet tot Zuffenhausen, 
maar vindt u ook op de internationale locaties in Atlanta, Los Angeles, Dubai en Shanghai.

Advies
Toewijding



 
Stijlen komen en gaan. 
De eigen signatuur blijft. 

Uniciteit   34



Individuele klantspecifieke auto’s.

 Porsche  Exclusive  Manufaktur biedt u een breed aanbod aan individuali-
seringsmogelijkheden voor uw geheel persoonlijke auto. Voor exterieur 
en interieur. Optisch en technisch. Van kleine wijzigingen tot omvangrijke 
modificaties. 

Editions.

Bovendien ontwikkelt  Porsche  Exclusive Manufaktur in samenwerking 
met diverse markten en met de designers van Style  Porsche special 
editions – bijvoorbeeld bij een jubileum. Deze beschikken allemaal over 
een exclusieve uitrusting en omvangrijke verfraaiingen en laten zien hoe 
onze knowhow en ons productportfolio op harmonische wijze kunnen 
worden samengevoegd.

Gelimiteerde speciale uitgaven.

Een ander handelsmerk van ons werk zijn de gelimiteerde speciale uitgaven. 
Zij weerspiegelen al onze passie en onze kennis. Deze meesterstukken 
herkent u aan het embleem ’ Porsche  Exclusive Manufaktur’. Speciaal 
ontwikkelde onderdelen, een strikte limitering en unieke modelaandui-
dingen belichamen de hoge eisen aan ons vakmanschap.

Uniciteit
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 911  

  
 1  Uitgebreid interieurpakket sierstiksels en middenbaan stoelen 

leder krijt, veiligheidsgordels krijt, interieurpakket carbon, 
wijzerplaten instrumentenpaneel wit

 2  SportDesign Pakket, ‘PORSCHE’ logo en modelaanduiding 
gespoten, lamellen luchtinlaat in de achterklep gespoten, 
onderzijde achter gespoten

 3  Wijzerplaat Sport Chrono stopwatch wit
 4, 6  SportDesign Pakket, led-koplampen zwart incl. PDLS Plus, 

20 inch Carrera S wielen zwart zijdeglans gespoten, bovenzijde 
SportDesign buitenspiegels en vensterdriehoek in carbon

 5  Individuele vloermatten carbon met lederen zoomrand, 
pedalen en voetsteun van aluminium
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1 Interieurpakket carbon, GT-sportstuurwiel en PDK keuzehendel 

Alcantara®, uitgebreid interieurpakket sierstiksels racinggeel
2 Wijzerplaten instrumentenpaneel en Sport Chrono stopwatch 

racinggeel
3 Autosleutel gespoten en sleuteletui leder,  

deksel opbergvak Alcantara® met ‘PORSCHE’ logo
4  20 inch Carrera Sport wiel zwart hoogglans gespoten
5 Dorpellijsten carbon, met verlichting
6  SportDesign Pakket en modelaanduiding zwart hoogglans 

gespoten, getinte achterlichten, sportuitlaatsysteem incl. 
sporteindpijpen zwart

 
 718  
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1  SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten, sportuitlaat-

systeem incl. sporteindpijpen zwart, getinte led-achterlichten 
incl. doorlopende achterlichtunit, modelaanduiding gespoten

2 individuele vloermatten carbon met lederen zoomrand,  
dorpellijsten carbon, met verlichting

3  Porsche Rear Seat Entertainment
4 Interieurpakket sierstiksels en middenbaan stoelen leder krijt, 

modellogo op armsteunen middenconsole,  Porsche embleem  
op hoofdsteunen, veiligheidsgordels krijt

5 21 inch  Panamera SportDesign wiel in exterieurkleur gespoten
6  SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten, slotgrepen  

zwart hoogglans gespoten, ventilatieroosters zwart hoogglans 
gespoten, buitenspiegels gespoten

 
 Panamera  

Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie  
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 Macan  

 
1 Uitgebreid interieurpakket sierstiksels granaatrood en  

middenbaan stoelen leder kiezelgrijs, interieurpakket leder, 
interieuruitbreidingspakket dashboard leder, bekleding  
stuurkolom leder, veiligheidsgordels kiezelgrijs,  
 Porsche embleem op hoofdsteunen

2 Armsteun middenconsole voorin met ingeperst  Porsche 
embleem, PDK keuzehendel aluminium

3 21 inch Sport Classic wiel zwart hoogglans gespoten
4 Individuele vloermatten met lederen zoomrand
5  ’PORSCHE’ logo en modelaanduiding gespoten,  

getinte led-achterlichten, sportuitlaatsysteem  
incl. sporteindpijpen zwart

6 SportDesign Pakket zwart hoogglans gespoten met  
side skirts, slotgrepen zwart hoogglans gespoten,  
SportDesign buitenspiegels, bi-xenonkoplampen zwart  
incl.  Porsche Dynamic Light System (PDLS) 
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 Cayenne  

 
1 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel zwart hoogglans 

gespoten
2 Veiligheidsgordels krijt,  Porsche embleem op hoofdsteunen
3 Interieurpakket kastanje antraciet, multifunctioneel  

sportstuurwiel kastanje antraciet
4 Sporteindpijpen zwart
5 21 inch  Cayenne  Exclusive Design wiel zwart hoogglans 

gespoten, slotgrepen zwart hoogglans gespoten, getinte 
led-achterlichten incl. doorlopende achterlichtunit,  
sporteindpijpen zwart
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 1, 4   911 Carrera S Endurance Racing Edition
 2  911 Carrera GTS Club Coupe
 3, 5, 6   911 Targa 4S  Exclusive Design Edition

 
 Editions  
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Gelimiteerde  
speciale uitgaven.  
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 1   Panamera  Exclusive Series, 100 stuks
 2, 3 911 Sport Classic, 250 stuks
 4, 5  911 Speedster, 356 stuks
 6  911 Turbo S  Exclusive Series, 500 stuks



 
Onze sportwagens 
vertellen verhalen.
Onze klanten ook. 

Favoriete exemplaren   52
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“  Als hout een ziel heeft,  
mag het in de 
sportwagen van mijn 
dromen zeker niet 
ontbreken.”
 
Alexander F.  
Zijn favoriete instrumenten: violen.  
En het stuurwiel.



“Heeft u weleens een onbewerkt stuk hout vastgepakt? De nerf eens goed bestudeerd, de jaarringen 
geteld of gewoon eraan geroken? Het fascinerende aan hout is, dat het een uniek en bijzonder 
materiaal is. Al eeuwen lang. Ik heb het gevoel dat hout leeft. Misschien is het daarom ook wel het 
ideale materiaal voor het maken van muziekinstrumenten. Hier, waar vorm de functie volgt, krijgt 
een dergelijk uniek materiaal een magische werking en maakt het van elke viool een unicaat.
Een klankkast met een ziel. Dit ideaal trof ik ook aan bij  Porsche  Exclusive  Manufaktur, waar mijn 
 Panamera Turbo Executive werd afgewerkt met individueel paldao hout.”



Alleen met de juiste inspiratie creëer je iets bijzonders. Zo ontstond volgens de wensen van onze klant 
deze auto. Als een bijzondere viool gaven we het interieur een ziel door het met hout af te werken. Maar 
dan wel met een heel speciaal hout: paldao. Zijn verlooptint geeft de auto een bijzonder levendige look. 
Het geselecteerde hout is terug te vinden in het hele interieur – tot aan het multifunctionele stuurwiel. 
Millimeter voor millimeter concentratie op de essentie.

Net zoals bij de lederuitrusting in zwart-zadelbruin. Oog voor detail zien we ook in de bestuurders-
ruimte, dat laten de bekleding van de stuurkolom en de omlijsting van het instrumentenpaneel in leder 
op indrukwekkende wijze zien. Nog een bijzonderheid: zoals op elke exclusieve viool het handelsmerk 
prijkt, vindt men dat ook hier terug – het  Porsche embleem staat op alle hoofdsteunen. De armsteun 
van de middenconsole is voorzien van het modellogo. Kortom, perfectie op het eerste gezicht. En op 
het tweede, en het derde…
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“  Anderen verzamelen  
boeken, platen of  
dure wijnen – mijn  
passie zijn auto’s.”
 
Johannes T.  
Als architect houdt hij van strakke lijnen. 
Op de weg van veel bochten.



„Ik ben een verzamelaar in hart en nieren. Het begon als kind al met modelauto’s, ik wilde er steeds meer 
hebben. Het pronkstuk van mijn verzameling? Mijn 911 Turbo uit 1986 natuurlijk. Die wilde ik vroeger 
al in het echt hebben. En die droom is uiteindelijk uitgekomen. Net zoals zoveel verzamelingen had ook 
de mijne een terugkerend thema: puurheid.  Porsche heeft daarin met veel verschillende modellen 
geschiedenis geschreven – en heel vaak met een bijzondere kleur: wit. Wit staat symbool voor de 
Duitse racewagens. En is daarom voor mij de perfecte kleur voor een  Porsche.

Met mijn nieuwe 911 R wilde ik nog een highlight aan mijn verzameling toevoegen. Met zijn striping en 
het individuele lederen interieur in yachtingblauw kon ik samen met  Porsche  Exclusive  Manufaktur een 
extra link met de andere modellen van mijn verzameling leggen.” 



We zijn de uitdaging aangegaan en hebben van de 911 R van onze klant een unieke auto gemaakt die 
in een eersteklas sportwagenverzameling – met een duidelijk thema in zowel exterieur als interieur 
– absoluut opvalt. Alleen al het exterieur in de individuele kleur Grand Prix wit inclusief de in exterieur-
kleur gespoten velgen is iets bijzonders. De achterlichten van helder glas ondersteunen de indruk van 
een rasechte puristische sportwagen. Ook de blauwe striping over de hele lengte van de auto refereert 
aan de racesport. Samen met de ‘PORSCHE’ logo’s op de flanken maken ze de overgang naar het over-
wegend blauwe interieur. Dit doet maritiem aan – met individueel leder in yachtingblauw. Ook op talrijke 
details en vrijwel alles wat we met leder konden bekleden.

Voor contrast zorgen de stiksels in kiezelgrijs. En natuurlijk de individueel vormgegeven sportkuip-
stoelen van leder met bies in de afwijkende kleur biancowit. Nog meer individuele speciale uitvoeringen 
werden er ontwikkeld, waarvoor al onze kennis werd gevergd. Het resultaat was echter de moeite waard: 
de klant was trots. Net als wij. 
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“  Stijliconen   
hebben zelf  geen  
voorbeelden?  
 Zeker wel.”
 
Anna S.  
Haar ontwerpen zijn te bewonderen op de catwalks.  
En op de weg.



“Als modeontwerper krijg ik vaak de vraag waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Dat is overduidelijk 
de natuur met al haar kleurenpracht. Vooral de bonte bloemen van bepaalde planten fascineren me. 
Ik laat mijn fantasie de vrije loop en combineer kleuren met materialen. Is het leder, stof of zijde? 
Na het idee in mijn hoofd volgt de schets op papier. En als deze mijn kritische blik doorstaat, volgt 
het knippen. De laatste tijd ben ik helemaal weg van de schoonheid van viooltjes. Hun kleur heeft 
iets elegants en ook iets intens. Het liet me niet meer los en in mijn hoofd groeide meer en meer het 
verlangen: mijn 718  Boxster S moet viooltjespaars metallic worden.” 



Het is ons doel om de inspiratie van onze klanten vorm te geven. En soms ook kleur. Zo hebben we 
in dit geval – volgens de wens van de jonge ontwerpster – haar 718  Boxster S in de individuele 
kleur viooltjespaars metallic gespoten. De  Porsche Roadster hebben we verder verfraaid met het 
SportDesign Pakket in exterieurkleur, gespoten rolbeugels en luchtinlaten in het zijpaneel achter 
alsmede modelaanduidingen op de portieren in zilver.

En voor het interieur? Hiervoor gold voor ons uiteraard hetzelfde als voor het exterieur: geheel volgens 
de wensen van de klant. Zo hebben we het interieur voorzien van het in exterieurkleur gespoten interieur-
pakket en een bi-color lederuitrusting in de kleuren zwart en krijt. Voor een spannend contrast zorgen 
de sierstiksels in krijt en de wijzerplaat van de Sport Chrono stopwatch in wit. Ook de wijzerplaten van 
het instrumentenpaneel zijn in wit uitgevoerd. Het algehele resultaat laat duidelijk zien hoe een model 
bij  Porsche  Exclusive  Manufaktur ontstaat. Met oog voor detail – bij de klant en bij ons. 

Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie en energielabels vindt u op pagina 72.



 
1) De aangegeven waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure (Verordening [EG] 715/2007 in de actuele versie). De hier vermelde gegevens hebben geen betrekking op een specifiek automodel en maken geen onderdeel uit van een 

aanbieding. Ze mogen slechts worden gezien als referentie bij de vergelijking van uiteenlopende autotypes. Het brandstofverbruik is vastgesteld op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het brandstofverbruik en de prestaties 
beïnvloeden. Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn niet alleen afhankelijk van het efficiënte gebruik van de brandstof, maar ze worden ook beïnvloed door het rijgedrag en andere niet-technische factoren. De huidige  Porsche modellen met benzi-
nemotor zijn geschikt voor brandstoffen met maximaal 10% ethanol. Nadere actuele informatie over de specifieke modellen is te verkrijgen bij uw  Porsche dealer.

2) De bandbreedte is gebaseerd op de rijstijl, de rij-omstandigheden, het wegprofiel, de buitentemperatuur, het gebruik van extra stroomverbruikers (zoals de verwarming), het aantal passagiers en de belading.
3) Daardoor is het mogelijk dat de afstand in de praktijk lager uitvalt dan de laagste waarde. De hoogste waarde is gemeten in de normcyclus NETC, die voor een merkoverstijgende vergelijkbaarheid zorgt.
4) De gemiddelde CO₂-emissie van alle in Zwitserland verkochte nieuwe auto’s bedraagt 133 g/km.
5) Geldt alleen voor de genoemde landen.

Model Type band Maat Energielabel/ 
rolweerstand

Grip op nat wegdek
klasse

Extern afrolgeluid¹⁾
klasse

Extern afrolgeluid
(dB)

 911 Targa 4 GTS Zomerbanden 245/35 ZR 20 E A 71

305/30 ZR 20 E A 74

 718 Boxster S Zomerbanden 235/40 ZR 19 E A 71

265/40 ZR 19 C A 71

235/35 ZR 20 C A 71

265/35 ZR 20 C A 72

 Panamera Turbo S E-Hybrid Zomerbanden 275/35 ZR 21 C B–A 73–71

315/30 ZR 21 C B–A  – 75–70

325/30 ZR 21 C B 73

 
De specifieke bestelling van een bepaalde band is om logistieke en productietechnische redenen niet mogelijk.
1)  Weinig rolgeluid,  gemiddeld rolgeluid,  veel rolgeluid.

Model Transmissie Verbruik (in l/100 km) ¹⁾ Gemiddelde elektri-
sche actieradius 
(in km)²⁾

CO₂-emissie 
gemiddeld³⁾ 
(in g/km)

Stroomverbruik 
gemiddeld 
in kWh/100 km

Energielabel⁴⁾ ⁵⁾ 
Duitsland 
(Zwitserland)Stadsverkeer Buitenwegen Gemiddeld

 911 Turbo S PDK 11,8 7,5 9,1 – 212 – F (G)

 911 Turbo S Cabriolet PDK 12,1 7,6 9,3 – 216 – F (G)

 911 Turbo PDK 11,8 7,5 9,1 – 212 – F (G)

 911 Targa 4 GTS Schakelbak/PDK 13,3/11,2 7,6/7,3 9,7/8,7 – 220/196 – G/E (G/G)

 911 Carrera S Schakelbak/PDK 12,2/10,1 6,6/6,4 8,7/7,7 – 199/174 – F/E (G/G)

 718 Boxster S Schakelbak/PDK 10,7/9,5 6,5/6,0 8,1/7,3 – 184/167 – F/E (G/G)

 Panamera 4S Sport Turismo PDK 10,4–10,3 6,9–6,8 8,3–8,2 – 189–187 – C (G)

 Panamera Turbo S E-Hybrid PDK   – – 2,9 25–50 km 66 16,2 A+ (E)

 Panamera Turbo Executive PDK 13,1–12,9 7,4–7,3 9,5–9,4 – 217–215 – D (G)

 Macan S PDK 11,6–11,4 7,6–7,4 9,0–8,8 – 212–207 – E–D (G)

 Macan Turbo PDK 11,8–11,6 7,8–7,6 9,2–9,0 – 216–211 – E–D (G)

 Cayenne Turbo Tiptronic S 16,4–16,2 9,5–9,3 11,9–11,7 – 272–267 – F (G)
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Model Type band Maat Energielabel/  
rolweerstand

Grip op nat wegdek 
klasse

Extern afrolgeluid¹⁾
klasse

Extern afrolgeluid
(dB)

 Macan S Zomerbanden 235/60 R 18 C B–A  – 71–70

255/55 R 18 C B–A  – 72–71

235/55 R 19 C–B B–A  – 71–69

255/50 R 19 C–B B–A  – 72–70

265/45 R 20 C–B A 71

295/40 R 20 C–B A 71

265/40 R 21 C–B A  – 72–71

295/35 R 21 C–B A 74–71

 Cayenne Turbo Zomerbanden 285/40 ZR 21 C–B A  – 74–70

315/35 ZR 21 C–B A  – 74–70

 
De specifieke bestelling van een bepaalde band is om logistieke en productietechnische redenen niet mogelijk.
1)  Weinig rolgeluid,  gemiddeld rolgeluid,  veel rolgeluid.

Bandenspecificatie



De afgebeelde autotypes hebben de uitrusting die voor de Duitse markt geldt. Zo zijn 
sommige modellen voorzien van uitrustingen uit het individualiseringsprogramma, die  
niet standaard worden geleverd en alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. In bepaalde  
landen zijn vanwege nationale wetten en richtlijnen niet alle types en uitrustingen lever-
baar. Uw  Porsche dealer vertelt u graag welke uitrustingen in Nederland beschikbaar zijn. 
Gegevens betreffende constructie, leveringsprogramma, uitvoering, vermogen, maten  
en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de informatie 
zoals die bekend was bij het ter perse gaan van deze brochure (09/2017). Onder voor-
behoud van wijzigingen in constructie, uitrusting en leveringsprogramma alsmede kleu-
rafwijkingen en eventuele drukfouten.
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