Datum

05 March 2021

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

Din Porsche Code http://www.porsche-code.com/PMD9QS59

Porsche Taycan 4 Cross Turismo
Viktig information
Även om den här bilden är avsedd att spegla din faktiska konfiguration kan det förekomma viss variation mellan den här
bilden och själva bilen. Vissa objekt som visas är europeiska specifikationer.
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Tekniska data

1-växlad växellåda på framaxeln, 2-växlad växellåda
på bakaxeln

Motor
Effekt upp till (kW)
Effekt upp till (HK)
Overboost Power med Launch Control upp till (kW)
Overboost Power med Launch Control upp till (HK)
Maximalt vridmoment med Launch Control

280 kW
380 PS
350 kW
476 PS
500 Nm

Förbrukning/utsläpp WLTP
Elektrisk förbrukning medium (fordonsspecifik)
Elektrisk förbrukning hög (modellserie)
Elektrisk förbrukning blandad (modellserie)
Elektrisk förbrukning stad (fordonsspecifik)
Elektrisk förbrukning stad
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik fordonsskattegrundande from jan 2020)
CO2-utsläpp blandad (modellserie)

18,8 kWh/100 km
22,4 - 18,9 kWh/100 km
26,4 - 22,4 kWh/100 km
19,1 kWh/100 km
21,6 - 18,7 kWh/100 km
0 g/km
0 - 0 g/km

Räckvidd
Räckvidd kombinerad (WLTP) - fordonsspecifik
Räckvidd kombinerad (WLTP)
Räckvidd stad (WLTP)
Långdistansräckvidd

445 km
389 - 456 km
463 - 541 km
360 km

Laddning
Bruttokapacitet batteri
Nettokapacitet batteri
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC)
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0 till 100%)
Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0 till 100%)
Laddningstid vid likström (DC) med 50kW (5 till 80%)
Laddningstid vid likström (DC) med 270kW (5 till 80%)

93,4 kWh
83,7 kWh
270 kW
10,5 h
9,0 h
93,0 min
22,5 min

Kaross
Längd
Bredd
Bredd (med utfällda backspeglar)
Höjd
Hjulbas
Spårvidd fram

4 974 mm
1 967 mm
2 144 mm
1 409 mm
2 904 mm
1 718 mm
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Tekniska data (fortsättning)

1-växlad växellåda på framaxeln, 2-växlad växellåda
på bakaxeln

Spårvidd bak
Tjänstevikt (EG)
Totalvikt
Maxlast
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem

1 698 mm
2 320 kg
2 885 kg
640 kg
75 kg

Kapacitet
Bagagerumsvolym fram
Bagageutrymmeskapacitet
Bagagerumsvolym med fällda baksäten

84 l
430 l
1 196 l

Prestanda
Maxhastighet
Acceleration från 0 - 100 km/h med Launch Control
Acceleration från 0 - 160 km/h med Launch Control
Acceleration från 0 - 200 km/h med Launch Control
Acceleration (80-120 km/h)

220 km/h
5,1 s
10,1 s
15,6 s
2,6 s

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
8 år / 160,000 km (batterikapacitet 70%)

Högvoltsbatterigaranti

Sida 3

Standardutrustning

Motor
• Permanent Magnet Synchronous Motor på fram- och bakaxel. Max effekt 280 kW/380 hk (350 kW/476 hk vid
overboost)
• Performance Battery Plus 93,4 kWh

Motoregenskaper
• Porsche Recuperation Management
• Sport Mode inkl. Launch Control
• Range Mode
• Gravel Mode

Transmission
• 1-växlad växellåda på framaxel, 2-växlad växellåda på bakaxel.
• Porsche Traction Management (PTM) - aktiv fyrhjulsdrift
• Porsche Recuperation Management

Chassi
• Porsche Stability Management (PSM) med ABS, MSR, ABD och stoppassistent
• Adaptiv luftfjädring med Smart Lift och Porsche Active Suspension Management (PASM) inkl. 20 mm höjning
• Porsche 4D Chassi Control

Hjul
• 19" lättmetallfälgar Taycan Aero inkl. navkåpor med monokromt Porsche-vapen
• Däcktryckskontrollsystem

Bromsar
• 6-kolvs monobloc i aluminium fram, 4-kolvs monobloc i aluminium bak
• Ventilerade skivor i diameter 360 mm fram, 358 mm bak
• Parkeringsbroms, elektrisk
• Slitvarnare för bromsbelägg
• Bromsok lackerade i rött
• ABS, låsningsfria bromsar (integrerat i PSM)
• Auto Hold-funktion
• Multikollisionsbroms
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Standardutrustning (fortsättning)

Kaross
• Helgalvaniserad lättviktskaross i aluminium/stål-komposit
• Porsche Active Aerodynamics (PAA) med aktiva luftintag fram och automatisk bakre spoiler
• PORSCHE-logotyp i glasoptik integrerad i ljusramp bak, modellbeteckning på baklucka i kromoptik (högglans)
• Ytterbackspeglar, manuellt infällbara, eluppvärmda, elektriskt inställbara
• Motorhuv, baklucka, dörrar, sidosektioner, framflyglar och tak i aluminium
• Helpanelklädd undersida aerodynamiskt utformad
• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka
• Vindruta i värmeisolerande glas
• Bakruta och sidorutor i värmeisolerande glas
• Parkeringssensorer fram och bak
• Fönsterlister i svart
• Cross Turismo-specifika sidokjolar i svart med inlägg i Brilliant Silver
• Cross Turismo-specifik diffusor med inlägg i Brilliant Silver
• Cross Turismo-specifik frontspoiler med inlägg i Brilliant Silver
• Ytterbackspeglar med nederdel inkl infästning i svart
• Skärmbreddare i svart
• Takkantsspoiler i svart (högglans)
• Bakrutetorkare

Belysning
• LED-strålkastare med Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
• Ljussensor inkl coming home-funktion
• LED-bakljus med integrerade 4-punkts bromsljus inkl. ett tredje högt placerat LED-bromsljus
• Positionsljus med 4 st Porsche-specifika LED-ljuspunkter i vardera strålkastare

Klimatreglering
• Advanced Climate Control (2-zons) med aktivt kolfilter mot partikel/pollen/lukt
• Värmeskyddsglas runt om
• Fjärrstyrd elektriskt driven extravärmare/parkeringsvärmare

Stolar
• Komfortsportstolar fram (8-vägs, elektriska)
• Integrerade nackstöd fram
• 2 st individuella säten bak med utfällbart mittarmstöd och fällbart ryggstöd (60:40)

Säkerhet
• Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats fram
• Sidokrockkuddar fram, integrerade i säten
• 3-punktsbälten (4st) med bältessträckare fram och bak samt krockkraftsbegränsare fram
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Standardutrustning (fortsättning)
• Passivt fotgängarskydd
• Barnstolsfästen ISOFIX bak (2 st platser)
• Krockskyddsgardiner från A- till C-stolpe
• Knäkrockkuddar på förar- och passagerarplats fram
• Manuell höjdinställning av säkerhetsbälte för förare och främre passagerare
• Stöldlarm med immobilizer inkl. radarbaserad interiörövervakning
• Aktiv motorhuv
• Side Impact Protection i samtliga dörrar
• Porsche Vehicle Tracking System Plus (kräver aktivering och separat abonnemang)

Elektriska system
• Elektriska fönsterhissar fram och bak med komfortstängningsfunktion, klämskydd och Tipp-up-/Tipp-down-funktion
• Centrallås med fjärrstyrning
• 12-voltsuttag i mittkonsol fram
• Regnsensor
• Farthållare
• Keyless Drive
• Lane Keeping Assist inkl. trafikmärkesavläsning
• Kollisions- och bromsassistent (Warn and Brake Assist inkl. fotgängarskydd)
• Distansvarning

Instrument
• Instrumentering med högupplöst 16.8" Curved Display samt mittkonsol med Direct Touch Control

Interiör
• Läderklädd multifunktions-sportratt manuellt inställbar i höjd-/längsled
• Instegslister i svart
• Deläderinteriör
• Mittarmstöd och förvaringsfack fram integrerat i mittkonsol
• Innertak i tyg
• Accentpaket i Black
• Golvmattor

Ljud och kommunikation
• Porsche Communication Management (PCM) med 10.9" touchscreen med HD-upplösning, inkl. Apple® CarPlay,
hårddiskbaserat navigationssystem, mobiltelefonförberedelse, audio interface och röststyrning.
• LTE-modul (telefonmodul med integrerat SIM-kort)
• Sound Package Plus stereoanläggning med 10 högtalare med totaleffekt 150 Watt
• Porsche Connect inkl. Apple Car Play (ej trådlös)
• Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
• 2 st ladd/anslutningsuttag (USB-C) i förvaringsfack i mittkonsol fram
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Standardutrustning (fortsättning)
• 2 st ladduttag (USB-C) bak
• Integrerad radioantenn
• Digitalradio
• Smartphoneförvaring i mittkonsol inkl. induktiv laddning

Bagageutrymme
• 12-voltsuttag i bagageutrymmet bak
• Insynsskydd, vikbart

Färger
• Exteriörfärger i solidlack
• Interiörfärger: Black

E-Mobility
• Ladduttag på förar- och passagerarsida
• On-Board Charger 11 kW för AC-laddning
• On-board DC-Charger 150 kW för DC-laddning vid publika laddstationer (400V)
• Mobile Charger Plus 11 kW inkl. Wall Mount och 4 meter kabel
• Kabel med uttag för hushållsel (Schuko)
• Kabel med industriuttag (400 V, 16 A, 5-pinnars)
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Individuella alternativ
Ordernr
Y1BBD1

Modellår
2021

Bil
Taycan 4 Cross Turismo

Kategori

Beställningsnr

Individuell utrustning

Exteriörfärger
Interiörfärger
Utrustningspaket
Exteriör

F0
AA
ZNK
0NA
NG1
G1X

Dolomite Silver Metallic
Delläder - Black
Taycan Nordic
Bortfall modellbeteckning
Förberedelse för cykelhållare
1-växlad växellåda på framaxeln, 2växlad växellåda på bakaxeln
Porsche Electric Sport Sound
Power Steering Plus
20"-fälg Taycan Turbo S Design
Tonade rutor
Park Assist inkl. backkamera
Adaptive Cruise Control
Baksäte 3-sits (2+1)
Minnespaket
Komfortsportstolar (8-vägs)
Eluppvärmda stolar fram & bak
Eluppvärmd ratt (i komb. med
läderinteriör)
BOSE® Surround Sound System
Värmepump
Porsche Intelligent Range Manager
Laddkabel (Mode 3)

Priser*
1 140 000 kr

Individualisering

Transmission / Chassi

Hjul
Belysning och sikt
Komfort och assistanssystem
Interiör

Infotainment
E-Mobility

GM3
1N3
53Z
VW1
KA2
P49
5KA
3L4
Q1G
4A4
2ZC
9VL
9M3
QW5
76H

Totalpris

Priser*
11 500 kr
0 kr
9 900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
5 300 kr
3 000 kr
22 500 kr
5 300 kr
7 100 kr
18 300 kr
5 000 kr
3 800 kr
0 kr
0 kr
2 800 kr
14 100 kr
0 kr
3 000 kr
0 kr

1 251 600 kr

*Angivna priser är rekommenderade priser (inkl. 25% moms)

Din Porsche Code http://www.porsche-code.com/PMD9QS59

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.
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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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