Macan
Зафатнина на моторот

1984 ccm

Менувач		

PDK - 7 брзини

Сила kW/KS		

195 / 265

Боја: 		

2T2T VV, Црна металик, Двобојна внатрешност

Стандардна опрема
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Алуминиумски тркала напред 85 J x 19 гуми 235/55 R 19
Aлуминиумски тркала назад 9 J x 19 гуми 255/50 R 19
Контрола на притисок за гуми
Систем за управување со стабилност (PSM ) со ABS ASR ABD
MSR
Резервоар за гориво од 65 литри
Porsche Traction Managment (PTM)
Активен погон на сите тркала регулирање против
пролизгување (ASR)
Електрична сопирачка за паркирање
Анти-блокирачки систем за сопирање (ABS)
Предупредување за напуштање лента
Темпомат
Електрични прозорци напред и позади
Порше комуникациски Менаџмент (PCM)
Подготовка за мобилен телефон аудио интерфејс и систем за
говорни команди 10 звучници 150 вати
LED главни светла со автоматска контрола LED дневни светла
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Електрично преклопување на страничните ретровизори со
греење
On-board компјутер
Воздушни перничиња за возачот и совозачот странични
воздушни перничиња интегрирани во седиштата Воздушни
завеси
ISOFIX на задни седишта
Имобилизатор на моторот
Алармен систем
Далечинско централно заклучување
Три-зонска автоматска клима
Електрично подесување на возачкото седиште во осум насоки
Делива задна клупа (40: 20: 40)
Стандардна внатрешност со Alcantara
Мултифункционален спортски управувач со шалтер
Електрично затворање на задната врата
Странични лајсни на вратите во боја Lava Black
Лајсни околу прозорите во мат црна боја
Спојлер на покривот во црна боја - висок сјај

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
2T2T
VV
0M2
1G1
1N3
1NP
3FU
3J7
3S1
4A3
4F2
4L6
55U

Црна металик
Двобојна внатрешност black/mojave beige
Резервоар 75 l
Резервно тркало со намалени димензии
Servotronic - прогресивен серво волан
Раткапни на фелните со Porsche лого во боја
Панорама сончев покрив
Porsche лого на предните наслони за глава
кровни шини
Греење на предни седишта
Porsche entry & drive
Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор
21” RS Spyder Design алу. тркала

7Y1
8IU
8LH
8T3
9IH
9JB
9VL
KA6
Q1J
QE1
QJ2
VW1

Lane change assist
LED светла со PDLS +
Sport Chrono Package
Адаптивен темпомат
Подлога за безжично полнење
Пушачки пакет
BOSE Surround sound
Surround view камера
Адаптивни спортски седишта со елек. подесување
во 18 насоки со меморија
Пакет на прегради
Алуминиумски лајсни на прозорците
Затемнети стакла назад

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

109.745 €
6.782.241 денари

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 735
Тел. 02 26 03 736

office@porsche.com.mk
www.porsche.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia

