Datum

09 August 2022

Hej!
Tack så mycket för att du har visat intresse för våra exklusiva Porsche-produkter och för att du har
konfigurerat din individuella bil i Porsche Bilkonfigurator
Märket Porsche förverkligar en sportig körstil och ett matchande sinne. Våra bilar representerar inte
bara kompromisslösa innovationer. Tack vare kombinationen av klassiska värden, en typisk
sportkänsla, tekniken, designen, smidigheten och säkerheten har en harmonisk enhet skapats som
märks i varje modell.
Vi hoppas att det inköpserbjudande som genererades via din personliga konfiguration tilltalar dig.
Erbjudandet är en icke-bindande sammanfattning av din individuella konfiguration baserat på
respektive rekommenderade återförsäljningspriser för motsvarande modell.
Detaljerad information och användningsvillkor finns hos ditt Porsche-center. Där hjälper de dig gärna
även med allt som rör finansiering, leasing, försäkring och tillbehör.
Du kan även spara din konfiguration eller skicka in den direkt till det Porsche-center du föredrar.
Mer information om var det finns ett Porsche Center nära dig hittar du på www.porsche.se
Med vänliga hälsningar,
Ditt Porsche Internet-team
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Porsche Macan

Tekniska data

Porsche Doppelkupplung (PDK)

Motor
Konfiguration / antal cylindrar
Oktantal
Cylindervolym
Effekt (kW)
Effekt (HK)
Max. vridmoment

4
98
1 984 cm³
195 kW
265 HK
400 Nm

Förbrukning/utsläpp WLTP
Förbrukning blandad (fordonsspecifik)
Förbrukning blandad (modellserie)
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik fordonsskattegrundande from jan 2020)
CO2-utsläpp blandad (modellserie)

10,3 l/100 km
10,7 - 10,1 l/100 km
234 g/km
243 - 228 g/km

Kaross
Längd
Bredd
Bredd (med utfällda backspeglar)
Höjd
Hjulbas
Tjänstevikt (EG)
Totalvikt
Maxlast
Max. dragvikt (obromsad)
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem

4 726 mm
1 922 mm
2 097 mm
1 621 mm
2 807 mm
1 920 kg
2 510 kg
665 kg
750 kg
75 kg

Kapacitet
Bagagerumsvolym bak (upp till överkant av framsäte med
fällt baksäte)
Bagageutrymmeskapacitet
Bagagerumsvolym med fällda baksäten
Bränsletank

Prestanda

Sida 1

954 l
488 l
1 503 l
65 l

Tekniska data (fortsättning)

Porsche Doppelkupplung (PDK)

Maxhastighet
Acceleration från 0 - 100 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Sport Chrono-paket

232 km/h
6,4 s
6,2 s

Terrängegenskaper
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar (stålfjädr)
Brytvinkel (stålfjädr)
Markfrigång (stålfjädring)
Markfrigång (luftfjädring, normalläge)

300 mm
16,7 °
202 mm
187 mm

Service och garanti
Nybilsgaranti
Serviceintervall
Lackgaranti
Rostskyddsgaranti

2 år
30,000 km / 2 år
3 år
12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på
efterbehandling

Sida 2

Standardutrustning

Exteriörfärger
• Black, White

Interiörfärger
• Black

Sömmar och klädsel
• Leatherette/Sport-Tex

Exteriör
• Helgalvaniserad kaross
• Fyra dörrar med integrerat side impact protection
• Fönsterlister i svart (matt)
• 2 st ändavgasrör i mattpolerat rostfritt stål (1 st på var sida)
• PORSCHE-logotyp och modellbeteckning baklucka i kromoptik
• Utvändig dörrlist texturmönstrad i färg Lava Black
• Rutor runt om i värmeisolerande glas
• Framkjol med integrerade luftintag/aktiva kylluftsflänsar, mittsektion lackad i exteriörfärg
• Dragkroksförberedelse
• Takspoiler i högglanssvart
• Svarta bromsok
• Främre vindrutetorkarsystem med 2 hastigheter, intervalltorkning och regnsensor samt uppvärmda spolarmunstycken
• Bakrutetorkarsystem med intervalltorkning och integrerade spolarmunstycken
• Bakruta med värme med funktion för auto-off
• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka
• SportDesign-ytterbackspeglar, eluppvärmda, elektriskt inställbara och infällbara

Transmission / Chassi
• Porsche Doppelkupplung (PDK), 7-växlad dubbelkopplingsväxellåda (PDK) med automatläge samt med växelpaddlar
på ratten för manuell växling. Växlingsrekommendation för optimal bränsleekonomi anges av färddatorn när växlingen
sköts manuellt.
• Stålfjädring, multilänk fram och bak
• Porsche Stability Management (PSM) med ABS, ASR, ABD, MSR och stabiliseringskontroll för släpvagn
• Porsche Traction Management (PTM): aktiv fyrhjulsdrift med elektroniskt kontrollerad flerskivig lamellkoppling med
ABD och ASR.
• OFFROAD-knapp
• Porsche Hill Control (PHC)
• Auto Hold
• Power Steering Plus
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Standardutrustning (fortsättning)

Hjul
• Aluminiumfälgar 19-tums Macan

Tillbehör hjul
• Däcktryckskontroll (TPM)

Belysning och sikt
• LED-strålkastare inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) och varselljus med 4 st Porsche-specifika LEDljuspunkter i vardera strålkastare.
• Positionsljus och körriktningsvisare i LED-teknik
• Automatisk halvljusaktivering (ljussensor) inklusive "Welcome Home"-funktion
• LED-bakljus med integrerade 4-punkts bromsljus och ljusramp inkl. ett tredje högt placerat LED-bromsljus i takspoiler
• Belysning i LED-teknik för handskfack och tändningslås, läslampa för förare, främre passagerare och ytterplatser bak,
belysning i bagageutrymme, dörrförvaringsfack, dörrpaneler, innertak, ytterbackspeglar samt positionsljus i dörrar.

Komfort och assistanssystem
• Lane Departure Warning
• Lane Change Assist
• Farthållare
• Warning and brake assist
• ParkAssist (fram och bak) inkl. backkamera
• Klimatanläggning med aktivt partikel/pollenfilter, 3-zons
• Elektriska fönsterhissar fram och bak, med funktion för fjärrstängning och klämskydd
• Centrallås med fjärrstyrning

Interiör
• 3 st instrumentrundlar med integrerad färddator/kombiinstrument, varvräknare i svart
• Komfortsportstolar fram med elektrisk 8-vägsinställning, nackstöd med 4-vägs manuell inställning
• Multifunktionsratt i läder med växelpaddlar, manuellt inställbar i höjd-/längsled
• Färddator/kombiinstrument med högupplöst 4,8" färgskärm
• 3-punktsbälten i svart, bältessträckare (fram och på de yttre platserna bak) och krockkraftsbegränsare, manuell
inställning av bälteshöjd för förare och främre passagerare
• Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats, urkopplingsbar på passagerarsidan
• Sidokrockkuddar fram och bak
• Krockskyddsgardiner från A- till C-stolpe
• Överslagningsskydd för aktivering av krockskyddsgardiner och bältessträckare
• Barnstolsfästen ISOFIX för de yttre platserna i baksätet
• Interiörpaket i svart, silverfärgade accentdetaljer
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Standardutrustning (fortsättning)
• Innertak i tyg
• Instegslister i svart med modellogotyp fram
• Två st 12-voltsuttag: ett i främre mittkonsol och i bagageutrymmet
• Mugghållare med variabel diameter 2 st fram
• Mittarmstöd bak med 2 st mugghållare
• Mittarmstöd i mittkonsoll fällbart samt skjutbart i längsled
• Dryckeshållare för flaskor integrerade i dörr fram och bak
• Insynsskydd för bagageutrymmet, avtagbart
• Fällbart/delbart ryggstöd bak (40/20/40)
• Lastkantsskydd i aluminium
• Stöldlarm med kupéövervakning
• Golvmattor
• Analog klocka på instrumentbrädan
• Komfortljuspaket
• Eluppvärmda stolar fram och bak
• Automatiskt avbländande inner- och ytterbackspeglar

Ljud och kommunikation
• Sound Package Plus inkl. 8 högtalare, integrerad förstärkare och digital signalbehandling, totaleffekt 150 Watt
• Integrerade antenner för audio- och videosystem
• Porsche Communication Management (PCM) inkl. 10,9" full HD-touchscreen, navigation, mobiltelefonförberedelse,
audio interface och röststyrning
• Connect Plus inkl. LTE-modul med SIM-kortsläsare, trådlöst internet och Porsche Car Connect
• 2 st USB-C ladd/anslutningsuttag i mittkonsolen fram
• 2 st USB-ladduttag i mittkonsolen bak
• Digitalradio
• Apple® CarPlay inkl. Siri® röststyrning
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Individuella alternativ
Ordernr
95BAU1

Modellår
2023

Bil
Macan

Kategori

Beställningsnr

Individuell utrustning

Exteriörfärger
Interiörfärger
Utrustningspaket

I7
AF
ZCK
ZLD
Q1J

Copper Ruby Metallic
Standardinteriör Black
Macan Comfort
Macan Trailer
Adaptiva sportstolar (18-vägs) inkl.
minnespaket
Panoramatak
Takreling med skyddslister i svart
Fönsterlister i svart (högglans)
Dragkrok, elektriskt infällbar
Porsche Doppelkupplung (PDK)
Sport Chrono-paket inkl. mode switch
Sportavgasrör i svart (högglans) Porsche
Exclusive Manufaktur
75-literstank
Power Steering Plus
Aluminiumfälgar 21-tums RS Spyder
Design
LED-strålkastare inkl. Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus)
Automatiskt avbländande inner- och
ytterbackspeglar
Tonade rutor
Park Assist inkl. backkamera
Lane Change Assist
Adaptiv farthållare
Porsche Entry & Drive
Eluppvärmda stolar fram och bak
Sidokrockkuddar bak
BOSE® Surround Sound System
Apple® CarPlay inkl. Siri® röststyrning

Priser*
680 000 kr

Individualisering

Säten
Exteriör

Transmission / Chassi

3FU
3S5
QJ4
1D3
G1D
8LH
0P6

Hjul

0M2
1N3
55U

Belysning och sikt

8IU
4L6

Komfort och assistanssystem

Interiör
Infotainment

VW1
KA2
7Y1
8T3
4F2
4A4
4X4
9VL
9WT

Totalpris

Priser*
9 900 kr
0 kr
19 900 kr
9 900 kr
16 600 kr
17 200 kr
3 600 kr
2 100 kr
0 kr
0 kr
10 400 kr
8 100 kr
0 kr
0 kr
31 800 kr
4 700 kr
0 kr
4 900 kr
0 kr
0 kr
8 900 kr
6 700 kr
0 kr
0 kr
12 300 kr
0 kr

847 000 kr

*Angivna priser är rekommenderade priser (inkl. 25% moms)
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Viktig information
För mer information om tillgänglighet och exakta utrustningsspecifikationer vänligen kontakta ditt Porsche Center. Alla
priser är rekommenderade priser inklusive moms, exklusive leverans, och gäller från och med 1 juni 2004. Porsche
förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna, leveranspaketen, ledtiderna, priserna och annan produktinformation utan
att meddela detta i förväg. Färger och material kan skilja sig från dem som visas. Fel och utelämnanden som förväntas.
Porsche Sverige och företag inom koncernen* (eller via dess återförsäljare) kan komma att använda uppgifter du lämnar,
och andra uppgifter vi har om dig, för att kontakta dig via brev, teleforn, sms, fax eller e-post, om erbjudanden eller för att
lämna information. Markera denna ruta om du inte vill ta del av erbjudanden eller få information från oss [ ] eller från
någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners [ ].
Genom att använda detta formulär samtycker du till att vi behandlar alla känsliga uppgifter (t.ex. hälsouppgifter) i ovan
nämnda syften, att vi behåller de uppgifter du har lämnat till oss under en rimlig period och att vi överför uppgifterna till
länder som inte håller samma dataskyddsnivå som Sverige (vid behov) i ovan nämnda syften.
*Företag inom koncernen omfattar Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F.
Porsche AG.
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