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Taycan

Bilder på din nya Porsche

Kompletterande information till din konfiguration 
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Vänligen notera

Trots våra bästa försök, kan det förekomma skillnader mellan bilderna och den verkliga bilen du konfigurerat.
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Taycan

Tekniska data

Kompletterande information till din konfiguration 

Motor

Effekt upp till (kW) 240 kW
Effekt upp till (HK) 326 PS
Overboost Power med Launch Control upp till (kW) 300 kW
Overboost Power med Launch Control upp till (HK) 408 PS
Maximalt vridmoment med Launch Control 345 Nm

Förbrukning/utsläpp WLTP

CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik - 
fordonsskattegrundande from jan 2020)

0 g/km

Elektrisk förbrukning hög (modellserie) 21,0 - 17,6 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (modellserie) 24,8 - 20,4 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning stad 21,8 - 18,5 kWh/100 km

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP) - fordonsspecifik 437 km
Räckvidd kombinerad (WLTP) 354 - 431 km
Räckvidd stad (WLTP) - fordonsspecifik 488 km
Räckvidd stad (WLTP) 382 - 450 km
Långdistansräckvidd 340 km

Laddning

Bruttokapacitet batteri 79,2 kWh
Nettokapacitet batteri 71,0 kWh
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC) 225 kW
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0 till 
100%)

9,5 h

Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0 till 
100%)

8,0 h

Laddningstid vid likström (DC) med 50kW (5 till 80%) 93,0 min
Laddningstid vid likström (DC) med 270kW för upp till 
100km (WLTP)

5,25 min

Laddningstid vid likström (DC) med 270kW (5 till 80%) 22,5 min



Sida 5 av 10 för din konfiguration 07. oktober 2021

Kaross

Längd 4 963 mm
Bredd 1 966 mm
Bredd (med utfällda backspeglar) 2 144 mm
Höjd 1 395 mm
Hjulbas 2 900 mm
Tjänstevikt (EG) 2 125 kg
Totalvikt 2 795 kg
Maxlast 745 kg
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem 75 kg

Kapacitet

Bagagerumsvolym fram 84 l
Bagagerumsvolym bak 407 l

Prestanda

Maxhastighet 230 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Launch Control 5,4 s
Acceleration från 0 - 160 km/h med Launch Control 11,5 s
Acceleration från 0 - 200 km/h med Launch Control 17,6 s
Acceleration (80-120 km/h) 3,0 s

Service och garanti

Nybilsgaranti 2 år
Serviceintervall 30,000 km / 2 år
Lackgaranti 3 år
Rostskyddsgaranti 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav 

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

Viktigt rättsligt meddelande

Kontakta ditt Porsche Center om du behöver mer information om bilens tillgänglighet eller de exakta specifikationerna.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer och priser utan föregående meddelande om detta. Priserna följer 
prisregleringarna. De angivna priserna förutsätter att de tillval som valts är förenliga med fabrikens tillverkningsrestriktioner. Med förbehåll för 
ev. felaktigheter eller ändringar.

Köparen intygar att han/hon har informerats om och accepterar att de data och tekniska värden som gäller för en specifik bilkonfiguration 
(t.ex. värden rörande CO₂-utsläpp och bränsleförbrukning) kan saknas och/eller vara ofullständiga och/eller skilja sig från de värden som finns 
angivna på det vid leveransen av bilen medföljande typgodkännandeintyget. Om dessa värden finns tillgängliga vid konfigureringen av bilen 
och finns angivna på denna handling, lämnas de enbart som en referens. Dessutom kan alla ev. skillnader gällande värdena komma att påverka 
de belopp som ska erläggas enligt gällande lagstiftning (t.ex. social- och skattelagstiftning).
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Taycan

Konfiguration

Kompletterande information till din konfiguration

Modell

Årsmodell Fordon Pris

2022 Taycan 980,000.00 SEK

Tillval

Kategori Koda Beskrivning Pris

Exteriörfärger 2H Volcano Grey Metallic 11,400.00 SEK
Interiörfärger AA Delläder - Black 0.00 SEK
Utrustningspaket ZNK Taycan Nordic 39,000.00 SEK
Exteriör VR4 SportDesign-sidokjolar 9,800.00 SEK

Porsche Exclusive Manufaktur
6XV Elektriskt infällbara ytterbackspeglar 3,100.00 SEK
QJ4 Fönsterlister i svart (högglans) 3,600.00 SEK
0NA Bortfall modellbeteckning 0.00 SEK

Transmission / Chassi G1X 2-växlad växellåda på bakaxeln 0.00 SEK
GM3 Porsche Electric Sport Sound 5,200.00 SEK
J9K Performance Battery Plus 0.00 SEK
1BK Adaptiv luftfjädring inkl. Porsche Active 

Suspension Management (PASM)
22,500.00 SEK

8LH Sport Chrono-paket 11,600.00 SEK
1N3 Power Steering Plus 3,000.00 SEK

Hjul 47L 21"-fälg Taycan Exclusive Design 45,800.00 SEK
Porsche Exclusive Manufaktur

Tillbehör hjul 1NW Fälgar lackade i Jet Black Metallic 12,400.00 SEK
Porsche Exclusive Manufaktur

Belysning och sikt 3FG Panoramatak i glas (fast) 16,800.00 SEK
4GP Vindruta med gråtonad överkant 1,200.00 SEK
VW1 Tonade rutor 5,200.00 SEK

Komfort och 
assistanssystem

KA6 Park Assist inkl. Surround View 14,800.00 SEK

79J Lane Change Assist 8,100.00 SEK
P49 Adaptive Cruise Control 18,200.00 SEK

Interiör 5KA Baksäte 3-sits (2+1) 5,000.00 SEK
QQ1 Ljuspaket 4,400.00 SEK
Q1J Adaptiva sportstolar (18-vägs) inkl. minnespaket 21,200.00 SEK
4A4 Eluppvärmda stolar fram och bak 0.00 SEK
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2PJ Eluppvärmd ratt (i komb. med Sport Chrono-paket 
och läderinteriör)

2,800.00 SEK

Interiör i läder 3J7 Porschevapen präglade på nackstöd (fram) 2,400.00 SEK
Porsche Exclusive Manufaktur

Infotainment 9VL BOSE® Surround Sound System 14,100.00 SEK
E-Mobility 9M3 Värmepump 0.00 SEK

QW5 Porsche Intelligent Range Manager 3,000.00 SEK
76H Laddkabel (Mode 3) 0.00 SEK

Totalpris inklusive moms 1,264,600.00 SEK

Din Porsche-kod: http://www.porsche-code.com/PN3JLTT7

Viktigt rättsligt meddelande

Detta dokument utgör ej ett erbjudande i juridisk mening och är ej heller juridiskt bindande. För att köpa, vänligen kontakta ditt Porsche 
Center. Kontakta ditt Porsche Center om du behöver mer information om bilens tillgänglighet eller de exakta specifikationerna.

25% moms tillämpas på grundpriset och tillvalen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer och priser utan föregående 
meddelande om detta. Priserna följer prisregleringarna. Angivna priserna förutsätter att de tillval som valts är förenliga med fabrikens 
tillverkningsrestriktioner. Med förbehåll för ev. felaktigheter eller ändringar.

I det rekommenderade kundpriset (max.-priset) ingår moms 25%, transport- och försäkringskostnader från fabriken till ett officiellt Porsche 
Center i Sverige, administrativa importavgifter, speciella detaljer för Sverige (t.ex. Porsche standardlarm, 2 års Porsche Assistance 
vägassistans); Porsche Car Connect, inkl. Porsche VTS Plus (Remote Services kostnadsfritt 12 månader; i kundpriset ingår inte Safety & 
Security-tjänster för billarmet); aktiveringsavgifter för Porsche Car Connect och Porsche Connect; administrativa  kostnader och 
registreringskostnader; osv. Samtliga rättigheter förbehålles.

I det rekommenderade kundpriset (max.-priset) för modellerna Cayenne och 911 (992) ingår 25% moms. Det rekommenderade kundpriset 
inkluderar även: transport- och försäkringskostnader avseende transporten från fabriken till ett officiellt Porsche Center i Sverige; 
administrativa importavgifter, speciella detaljer för Sverige (t.ex. Porsche standardlarm, 2 års Porsche Assistance vägassistans); Porsche Car 
Connect, inkl. Porsche VTS Plus (Remote Services kostnadsfritt 12 månader; kostnadsfria nödsamtal 10 år; i kundprisetingår inte Safety & 
Security-paket för billarmet); aktiveringsavgifter för Porsche Connect; administrativa kostnader och registreringskostnader; osv. Samtliga 
rättigheter förbehålles.



Sida 8 av 10 för din konfiguration 07. oktober 2021

Taycan

Standardutrustning

Kompletterande information till din konfiguration

Exteriörfärger

 Black, White

Interiörfärger

 Black, Slate Grey, Black/Chalk Beige (tvåtons)

Sömmar och klädsel

 Delläderklädsel

Exteriör

 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
 Sidokjolar i svart
 Diffusor i svart
 Frontspoiler i svart

Transmission / Chassi

 2-växlad växellåda på bakaxel
 Porsche Recuperation Management
 Porsche Stability Management (PSM) med ABS, MSR, ABD och stoppassistent
 Stålfjädring inkl. Porsche Active Suspension Management (PASM)
 Porsche 4D Chassis Control

Hjul

 19" lättmetallfälgar Taycan Aero inkl. navkåpor med monokromt Porsche-vapen
 Däcktryckskontrollsystem
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Belysning och sikt

 LED-strålkastare
 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

Komfort och assistanssystem

 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
 Advanced Climate Control (2-zons) med aktivt kolfilter mot partikel/pollen/lukt
 Fjärrstyrd elektriskt driven extravärmare/parkeringsvärmare
 Stöldlarm med immobilizer inkl. radarbaserad interiörövervakning
 Aktiv motorhuv
 Side Impact Protection i samtliga dörrar
 Porsche Vehicle Tracking System Plus (kräver aktivering och separat abonnemang)
 Stolvärme fram
 3-punktsbälten (4st) med bältessträckare fram och bak samt krockkraftsbegränsare fram
 Passivt fotgängarskydd
 Barnstolsfästen ISOFIX bak (2 st platser)
 Krockskyddsgardiner från A- till C-stolpe
 Sidokrockkuddar fram, integrerade i säten
 Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats fram
 Knäkrockkuddar på förar- och passagerarplats fram

Interiör

 Läderklädd multifunktions-sportratt manuellt inställbar i höjd-/längsled
 Instegslister i svart
 Delläderinteriör
 Mittarmstöd och förvaringsfack fram integrerat i mittkonsol
 Innertak i tyg
 Accentpaket i Black
 Golvmattor
 Komfortsportstolar fram (8-vägs, elektriska)
 Integrerade nackstöd fram
 2 st individuella säten bak med utfällbart mittarmstöd och fällbart ryggstöd (60:40)
 Instrumentering med högupplöst 16.8" Curved Display samt mittkonsol med Direct Touch Control
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Interiör i svart

 Instegslister i svart

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
 2 st ladduttag (USB-C) bak
 Integrerad radioantenn
 Digitalradio
 Smartphoneförvaring i mittkonsol inkl. induktiv laddning

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)

Viktigt rättsligt meddelande

Kontakta ditt Porsche Center om du behöver mer information om bilens tillgänglighet eller de exakta specifikationerna.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer och priser utan föregående meddelande om detta. Priserna följer 
prisregleringarna. De angivna priserna förutsätter att de tillval som valts är förenliga med fabrikens tillverkningsrestriktioner. Med förbehåll för 
ev. felaktigheter eller ändringar.


