Equipamentos especiais

Amplo leque de opções de personalização
Através das ofertas personalizadas e dos equipamentos Exclusive, é possível adequar o
Panamera Sport Turismo de forma quase ilimitada aos gostos mais pessoais. Este alto
grau de personalização ao nível de manufatura tem sido um serviço especial exclusivo da
Porsche há várias décadas. Através do programa Exclusive os clientes podem, por
exemplo, escolher em teoria qualquer cor do exterior imaginável. A oferta de
personalização apresentada a seguir disponibiliza cores, elementos decorativos, couro e
recursos de equipamentos pré-configurados.

16 cores externas, doze combinações de cores do interior, seis
pacotes
As 16 cores externas englobam as duas pinturas de série preta e branca, as quatro cores
especiais Vermelho Carmim, Prata Metálico GT, Ametista Metálico e Branco Giz, bem
como outros oito tons metálicos: Branco Carrara, Preto Intenso, Cinza Vulcan, Prata
Rhodium, Azul Safira, Azul Meia-noite, Cinza Ágata e Mogno.
As pinturas do exterior unem-se a doze diferentes combinações de cores e couros do
interior. Estas são as quatro cores lisas Preto e Cinza Ágata (de série), Vermelho Marsala
e Marrom Selim (de série no Turbo), bem como seis acabamentos bicolores
Preto/Vermelho Bordeaux, Vermelho Marsala/Creme, Preto/Branco Giz, Marrom
Selim/Bege Luxor, Preto/Marrom Selim e Preto/Bege Luxor. A estas somam-se as duas
cores do couro Club Marrom Trufa e Marrom Cohiba.
A base para a personalização adicional do interior é constituída por seis pacotes: o
“Pacote do interior preto”, o “Pacote do interior pintado”, o “Pacote do interior em couro”, o
“Pacote do interior em alumínio”, o “Interior em carbono” e o “Interior em madeira”. Nestes,
os frisos decorativos do painel de comando e das portas, assim como um elemento
decorativo no console central, entre outros, podem ser pintados em qualquer cor de série
ou especial desejada ou revestidos com couro, ou ainda confeccionados em carbono,
alumínio ou madeira. A madeira é disponibilizada nas opções “Raiz de Nogueira Escura”,
“Antracite Birch”, “Âmbar” ou “Paldao”. Além disso, é possível encomendar o volante
multifuncional em couro/carbono ou couro/madeira; em ambos os casos, o volante é
equipado com aquecimento. O revestimento do teto, os para-sóis e as colunas do teto
podem ser encomendadas em Alcantara.
Outros detalhes importantes sobre os equipamentos especiais em ordem alfabética
(extrato):

Motor

Pacote Sport Chrono (de série no 4 E-Hybrid)
Sistema de escape esportivo
Saídas de escape esportivas
Tanque de combustível de 90 litros (de série no Turbo)

Chassi
Direção assistida Plus

Suspensão a ar adaptável com Porsche Active Suspension Management
(PASM) (de série no 4 E-Hybrid, nos modelos 4S, no Turbo)
Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) com Porsche Torque
Vectoring Plus (PTV Plus)
Eixo traseiro direcional com direção assistida Plus

Sistema de frenagem
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Rodas
Rodas Panamera de 19 polegadas (de série no 4 e no 4 E-Hybrid)
Rodas Panamera S de 19 polegadas (de série nos modelos 4S)
Rodas Panamera Turbo de 20 polegadas (de série no Turbo)
Rodas Panamera Design de 20 polegadas
Rodas 911 Turbo Design de 21 polegadas
Rodas Exclusive Design de 21 polegadas
Rodas Panamera SportDesign de 21 polegadas

Exterior
Pintura metálica (de série no Turbo)
Cores especiais
Pintura personalizada
Frisos dos vidros laterais em prata (alto brilho) (de série nos modelos 4S,
Turbo)
Frisos dos vidros laterais em preto (alto brilho)
Pacote SportDesign
Pacote SportDesign pintado em Preto (alto brilho)
Revestimentos de estribo SportDesign
Frisos de saída de ar pintados (de série no Turbo)
Frisos de saída de ar pintados em preto (alto brilho) (de série no 4, 4 EHybrid, modelos 4S)
Abridor da porta pintado em preto (alto brilho)
Mecanismo de engate do reboque dobrável eletricamente

Iluminação e visibilidade
Faróis principais de LED com Porsche Dynamic Light System (PDLS) (de
série no Turbo)
Faróis principais de LED Matrix com PDLS Plus
Lanternas traseiras de LED escurecidas com faixa luminosa
Iluminação ambiente
Retrovisor externo fotocrômico automático (de série nos modelos 4S, Turbo)

Climatização e vidros

Ar condicionado automático de quatro zonas
Sistema de teto panorâmico
Vidros escurecidos Privacy
Vidros de isolamento acústico e de proteção contra o calor
Vidros de isolamento acústico e de proteção contra o calor com vidros
escurecidos Privacy
Protetores de sol elétricos para as janelas laterais do compartimento
traseiro
Aquecimento do volante
Aquecimento auxiliar com controle remoto
Climatização do carro no estado parado (de série no 4 E-Hybrid)
Ionizador (melhoria da qualidade do ar no interior)

Bancos
Pacote de memória do motorista
Bancos Comfort dianteiros (14 posições, elétricos) com pacote de memória
(de série no Turbo)
Bancos esportivos adaptáveis dianteiros (18 posições, elétricos) com pacote
de memória
Bancos individuais Comfort traseiros (8 posições, elétricos) com pacote de
memória
Aquecimento dos bancos (dianteiros) (de série nos modelos 4S)
Aquecimento dos bancos (dianteiros e traseiros) (de série no Turbo)
Ventilação dos bancos (dianteiros)
Ventilação dos bancos (dianteiros e traseiros)
Função de massagem (bancos dianteiros)
Função de massagem (bancos dianteiros e traseiros)

Segurança
Fixação ISOFIX para assento de crianças no banco do passageiro da frente
Airbags laterais no compartimento traseiro

Sistemas de conforto e de assistência
Assistente de estacionamento com câmera de marcha a ré
Assistente de estacionamento com Surround View
Assistente para ponto cego
Assistente de controle de troca de pista com reconhecimento de
sinalizações de trânsito
Piloto automático adaptável
Porsche InnoDrive com piloto automático adaptável
Assistente de visão noturna
Sistema de acesso confortável (abertura e fechamento sem a utilização
ativa da chave) (de série no Turbo)
Portas “Soft Close”
HomeLink® (abridor da porta da garagem)

Áudio e comunicação
Sistema de som Surround da BOSE® (de série no Turbo)
Sistema de som 3D High End Surround da Burmester®
Aparelho de CD/DVD, com seis bandejas
Rádio digital
Porsche Rear Seat Entertainment

Bagageiro e compartimentos
Gerenciamento do compartimento de carga
Tomada de 230 volts no compartimento de carga
Pacote de compartimentos (opcional sem custo adicional)
Bolsa de esqui
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