
Datum

18 January 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/PMD6K2Y0



Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé
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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 8-växlad Tiptronic S

Motor

Konfiguration / antal cylindrar 6

Oktantal 95

Cylindervolym 2 995 cm³

Effekt (kW) 250 kW

Effekt (hk) 340 PS

vid r/min 5 300 - 6 400 r/min

Max. vridmoment 450 Nm

Effekt elmotor (kW) 100 kW

Effekt elmotor (hk) 136 PS

Vridmoment elmotor 400 Nm

Systemeffekt komb. (kW) 340 kW

Systemeffekt komb. (hk) 462 PS

Vridmoment komb. 700 Nm

Förbrukning/utsläpp NEDC

Emission standard Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Partikelfilter Ja

Elektrisk förbrukning blandad körning 18,7 - 17,7 kWh/100 km

Förbrukning/utsläpp WLTP

Förbrukning viktad (PHEV modellserie) 3,7 - 3,2 l/100 km

Elektrisk förbrukning kombinerad (viktad) (modellserie) 26,5 - 25,3 kWh/100 km

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

77 g/km

CO2-utsläpp blandad (modellserie) 85 - 73 g/km

Eldrift

Elektrisk räckvidd blandad körning (WLTP/EAER) -
modellserie

41 - 43 km

Elektrisk toppfart 135 km/h

Kaross

Längd 4 931 mm

Bredd 1 983 mm

Bredd (med utfällda backspeglar) 2 194 mm

Höjd 1 676 mm

Hjulbas 2 895 mm

Spårvidd fram 1 674 mm

Spårvidd bak 1 671 mm
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Tekniska data  (fortsättning) 8-växlad Tiptronic S

Tjänstevikt (EG) 2 435 kg

Totalvikt 3 055 kg

Max. dragvikt (obromsad) 750 kg

Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem 75 kg

Kapacitet

Bagagerumsvolym med fällda baksäten 1 440 l

Bränsletank 75 l

Prestanda

Maxhastighet 253 km/h

Acceleration 0 - 60 mph med Sport Chrono 4,8 s

Acceleration från 0 - 100 km/h med Sport Chrono-paket 5,1 s

Acceleration 0 - 160 km/h with Sport Chrono Package 11,7 s

Acceleration 0 - 200 km/h with Sport Chrono Package 19,5 s

In-gear acceleration (80-120 km/h) 3,3 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 6 år / 120,000 km
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Standardutrustning

Motor

• V6, 4 ventiler per cylinder, direktinsprutning med twinscrollturbo, VarioCam Plus, i kombination med elmotor. Max

systemeffekt 462 hk, max. vrid 700 Nm. Litium-jon-batteri på 17.9 kWh.

Motoregenskaper

• Direktinsprutning med twinscrollturbo i komb med elhybridmotor, VarioCam Plus

• SPORT-knapp

• Elektronisk gaspedal

• Thermo management

• Bromskraftåtervinning

• On-Bord-Diagnose (OBD II) för övervakning av avgasreningssystem

• Auto Start-Stop-Funktion (avstängningsbar)

• Segelfunktion

• Aktiva kylluftsflänsar

• Mode switch med lägen för E-Power, Hybrid Auto, SPORT and SPORT PLUS

• Inställningar för E-Hold och E-Charge

• Sport Chrono-paket

Transmission

• 8-växlad Tiptronic S med Auto Start-Stop

• Porsche Traction Management (PTM): permanent fyrhjulsdrift med självspärrande mittdifferential, ABD och ASR samt

variabel momentfördelning på bakaxeln genom selektiva bromsingrepp på innerhjulet bak

Chassi

• Styrservo

• Stålfjädring inkl. Porsche Active Suspension Management (PASM)

• Stabiliseringssystem Porsche Stability Management (PSM) med ABS, ASR, ABD och MSR och Trailer Stability

Management

Hjul

• 20"-fälg Cayenne Design

• Däcktryckskontrollsystem

• Däckreparationssats

Bromsar

• 6-kolvsok aluminiummonobloc fram, bromsskivor med integrerad ventilering

• 4-kolvsok aluminiummonobloc bak, bromsskivor med integrerad ventilering

• Bromsskivor med diameter 360 mm fram, 358 mm bak
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Standardutrustning  (fortsättning)

• Bromsok lackerade i Acid Green

• Bromsbeläggsövervakning

• Elektrisk parkeringsbroms

• Auto-Hold

• ABS

• Multikollisionsbroms

• Porsche Hill Control (PHC)

Kaross

• Helgalvaniserad lättviktskaross i aluminium/stål-komposit

• PORSCHE-logotyp och modellbeteckning på baklucka i högglans kromoptik

• Dragkroksförberedelse

• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka

• Motorhuv, baklucka, dörrar och framflyglar i aluminium

• Fönsterlister i svart (högglans)

• Parkeringssensorer fram och bak inkl. backkamera

• 2 st ändavgasrör i borstat rostfritt stål (1 st på var sida)

• Ytterbackspeglar, eluppvärmda, elektriskt inställbara och infällbara

• Adaptiv bakre spoiler på baklucka

• Panoramatak i glas (fast)

Belysning

• LED-strålkastare

• Varselljus med 4 st Porsche-specifika LED-ljuspunkter i vardera strålkastare

• Positionsljus och körriktningsvisare i LED-teknik

• Dimljus fram

• Ljussensor inkl Coming Home-funktion

• LED-bakljus med integrerade 4-punkts bromsljus inkl. ett tredje högt placerat LED-bromsljus

Klimatreglering

• Tonat värmeskyddsglas runt om

• Klimatanläggning med partikel/pollenfilter, 2-zons

• Fjärrstyrd elektriskt driven extravärmare/parkeringsvärmare

Stolar

• Sportstolar fram (8-vägs elektriska) med integrerade nackstöd

• Tvåsitsigt baksäte utformat som två individuella säten med manuell ryggstödsinställning och 2-vägs nackstöd

• Fällbart/delbart ryggstöd bak (40/20/40)
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Standardutrustning  (fortsättning)

Säkerhet

• Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats, urkopplingsbar på passagerarsidan

• Sidokrockkuddar fram, integrerade i säten

• 3-punktsbälten med krockkraftsbegränsare fram samt med bältessträckare fram och på de yttre platserna bak

• 3-punktsbälte på mittplats bak

• Manuell höjdinställning av säkerhetsbälten fram

• Bältespåminnare på förar- och passagerarplats

• Krockskyddsgardiner

• Överslagningssensorer för styrning av krockskyddsgardiner och bältessträckare

• Barnstolsfästen ISOFIX för de yttre platserna i baksätet

• Larm

• Knäkrockkuddar fram

• Fotgängarskydd inkl. akustisk och viusell varning samt automatisk inbromsning

Elektriska system

• Elektriska fönsterhissar fram och bak, med komfortstängning, klämskydd samt Tipp-up-/Tipp-down-funktion

• Farthållare

• 12-voltsuttag i mittkonsol fram, under handskfack fram samt i bagageutrymmet (totalt 3 st)

• Regnsensor

Instrument

• Instrumentering med 2 st högupplösta 7"-displayer samt centralt placerad analog varvräknare i svart med detaljer i Acid

Green.

Interiör

• Interiörpaket i svart pianolack

• Innertak i tyg

• Instegslister i rostfritt stål med modellbeteckning fram

• Multifunktionsratt i läder med växelpaddlar, manuellt inställbar i höjd-/längsled

• 5 st 12-voltsuttag: 1 st under handskfack fram, 2 st i främre mittkonsoll, 1 st i bak (på bakre del av främre mittkonsoll)

samt 1 st på sida av vägg lastutymme

• Delläderklädsel

Ljud och kommunikation

• Stereoanläggning med 10 högtalare med totaleffekt 150 Watt

• USB-ladduttag i mittkonsol fram (2 st) och i mittkonsol bak (2 st)

• Integrerat antennsystem för ljud, navigation, telefon och TV (utrustningsberoende)

• Porsche Communication Management (PCM) med 12.3" touchscreen inkl. Apple® CarPlay, hårddiskbaserat

navigationssystem, mobiltelefonförberedelse, audio interface och röststyrning.

• Mobiltelefonförberedelse (Bluetooth)
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Standardutrustning  (fortsättning)

• Connect Plus inkl. telefonmodul

• Digitalradio

Bagageutrymme

• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka

• Fast insynsskydd

• Mittarmstöd i mittkonsoll fällbart samt skjutbart i längsled

• Mugghållare 2 st fram och 2 st bak

• Dryckeshållare för flaskor integrerade i dörr fram och bak

• Förvaringsutrymme i handskfack, förvaringsfack i mittkonsoll samt förvaringsfack i dörrar.

• Förvaringsfack på sida i bagageutrymme

• Klädhake på insida av B-stolpe på förar och passagerarsida

Färger

• Exteriörfärger: svart solidlack, vit solidlack

• Interiörfärger: Black, Slate Grey

E-Mobility

• Porsche Universal Charger (AC) på 3.6 kW med väska och 2 st laddkablar

• Vägghållare för Porsche Universal Charger (Wall Mount Basic)
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Individuella alternativ

Ordernr Modellår Bil Priser*

9YBAE1 2021 Cayenne E-Hybrid Coupé 1 030 000 kr

Individualisering

Kategori Beställningsnr Individuell utrustning Priser*

Exteriörfärger 2T Jet Black Metallic 11 500 kr

Interiörfärger AM Standardinteriör - Black 0 kr

Utrustningspaket ZCK Cayenne Comfort 9 900 kr

ZLD Cayenne Trailer 19 900 kr

Exteriör 0NP Bortfall av hybriddetaljer i Acid Green 0 kr

1D3 Dragkrok, elektriskt infällbar 0 kr

Transmission / Chassi G1G 8-växlad Tiptronic S 0 kr

1BK Adaptiv luftfjädring inkl. Porsche Active

Suspension Management (PASM)

0 kr

0P6 Sportavgasrör i svart högglans  Porsche
Exclusive Manufaktur

8 600 kr

Hjul 43Y 22"-fälg RS Spyder Design 36 100 kr

Belysning och sikt 4L6 Automatiskt avbländande inner- och

ytterbackspeglar

3 800 kr

VW1 Tonade rutor 5 300 kr

Interiör 4GR Eluppvärmd vindruta 0 kr

3NS Baksäte 3-sits (2+1) 0 kr

3L4 Minnespaket 3 800 kr

QQ1 Ljuspaket 0 kr

Q1D Sportstolar fram (8-vägs elektriska) med

integrerade nackstöd

0 kr

4A4 Eluppvärmda stolar fram & bak 0 kr

2ZH Rattvärme 0 kr

3GN Lastförankringssystem - Cargo

management

0 kr

Infotainment 9VL BOSE® Surround Sound System 14 100 kr

Totalpris 1 143 000 kr

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

Din Porsche Code http://www.porsche-code.com/PMD6K2Y0
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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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