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Hiện thực giấc mơ. Và tiếp tục tăng tốc.



Một trong những chủ đề chính trong việc phát triển thế hệ Panamera mới 
– và cũng như mọi chiếc Porsche khác – là các động cơ. Triết lý Porsche 
luôn nằm ở việc tăng cường hiệu suất, không chỉ bằng dung tích xy-lanh 
lớn hơn – mà còn thông qua những phát kiến mới. Ví dụ nổi bật là một 
trong những bộ tăng áp đầu tiên trong một chiếc xe sản xuất hàng loạt, 
chiếc 911 Turbo vào năm 1973. Một ví dụ khác là việc sử dụng nhất quán 
hiệu suất theo định hướng của công nghệ hybrid trong mẫu 918 Spyder. 
Dung tích động cơ phù hợp với khái niệm tổng thể, còn được gọi là kích 
thước chuẩn mực. Nói theo cách riêng của chúng tôi: Hiệu Suất Thông 
Minh.

Rajendra Kumar Jain cho thấy rõ việc chấp nhận thay đổi không có nghĩa 
là quên đi nguồn gốc. Hơn 7.000 km (4.350 dặm) giữa nơi ông sống và 
làm việc, London và Mumbai, thủ đô của quê hương ông. Đó là nơi ông 
cất giữ chiếc Porsche 356 SC của mình, mà ông đã tình cờ sở hữu được 
trong một cuộc đấu giá tại Ấn Độ. Một sự gắn bó lâu dài tràn ngập tình yêu 
thương – và một câu chuyện hẳn là đáng kể.

Bạn đã sẵn sàng cho một sự thay đổi? Một khi đã sẵn sàng, chúng ta hãy 
bắt đầu ngay. Các chương trình đa dạng đến từ Porsche Driver’s Selection, 
Porsche Exclusive, Porsche Travel Club và Porsche Classic chắc chắn sẽ 
đáp ứng mong muốn thay đổi của bạn theo nhiều cấp độ. Từ việc cải thiện 
kỹ năng lái xe của bạn tại Sport Driving School đến việc cá nhân hoá chiếc 
Porsche của bạn.

Mến chúc các bạn tìm thấy sự hấp dẫn cũng như thích thú khi đọc ấn  
phẩm này.

Andreas Klingler

Nội dung. Hạnh phúc: khi sẵn sàng chạm tay đến cơ hội.

Thân gửi những người say mê Porsche,

Giải đua 24 Giờ Le Mans năm 2016 sẽ đi vào lịch sử. Kết thúc chặng đua 
đầy kịch tính, quyết định ở vòng cuối cùng, mẫu xe 919 Hybrid đã bảo toàn 
chiến thắng lần thứ hai trong lần thi đấu thứ ba tại giải đua Le Mans, mang 
lại chiến thắng chung cuộc lần thứ 18 cho Porsche. Chúng tôi cũng thán 
phục đội Toyota vì cuộc đấu đầy bất ngờ này.

Phải chăng là may mắn, khi đến cuối cùng, chúng tôi đã trở lại trung tâm 
đua xe thể thao của mình tại Flacht với vai trò là người chiến thắng? Chắc 
chắn là vậy. Tuy nhiên, những gì chúng tôi đã vượt qua để tiến đến vị trí 
dẫn đầu không còn là yếu tố may rủi. Mà là kết quả tuyệt vời của cả một 
tập thể. Nỗ lực của các tay đua, chuyên viên cơ khí và các kỹ sư của 
chúng tôi.

Nối tiếp tinh thần không bao giờ từ bỏ, các kỹ sư và nhà thiết kế của chúng 
tôi vừa cho ra đời mẫu Panamera kế tiếp. Với sự can đảm của một thế hế 
mới. Và, một lần nữa, cho thấy sự đối lập có thể hòa giải – không chịu bất 
kỳ áp lực nào, nhưng lại hài hòa và mang đậm phong cách Porsche. Công 
suất và tiện nghi, năng động và hiệu quả.

Vậy chính xác những gì đã thay đổi trên chiếc Panamera mới? Đón xem 
trong các bài viết có liên quan ở các trang sau. Một điều chắc chắn là: đây 
là một bước tiến quyết định trong mọi khía cạnh, dù là phong cách, kết 
nối, hiệu suất thể thao hay sự tiện nghi. Đó là những gì mà diễn viên, tay 
đua và cũng là người đồng sở hữu đội đua Patrick Dempsey nhận thấy khi 
chúng tôi đến thăm ông trong văn phòng tại nhà ở Venice Beach với chiếc 
Panamera mới. Ông cũng là một người nổi tiếng với những quyết định dũng 
cảm.
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Một kết thúc đầy kịch tính với một kết 
quả hài lòng: chiến thắng chung cuộc 
lần thứ 18 của chúng tôi tại Le Mans.

Họ nói rằng, ở tuổi 17, bạn vẫn có những giấc mơ. Giấc mơ mà 
bạn phải chiến đấu và vững vàng tin tưởng vào bản thân. Giấc 
mơ của chúng tôi: tiếp nối chiến thắng chung cuộc lần thứ 17 
tại Le Mans vào năm ngoái với con số 18. Giấc mơ đó đã trở 
thành sự thật với vô vàn niềm tự hào của chúng tôi. Một cảm 
giác hầu như không thể diễn tả.

Nhưng trên hết. Những cuộc đối đầu giữa Porsche và Toyota 
tại cuộc đua 24 Giờ bắt đầu gay cấn lúc nửa đêm, không ai 
có thể biết trước kết quả này. Cho đến những phút cuối cùng 
của trận đấu, Toyota đã gần như chắc chắn là đội vô địch. Sau 
đó, tiếc thay, xe nguyên mẫu của họ bỗng dưng khựng lại. 
Nhờ vậy, chỉ một vòng đua sau đó, chiếc Porsche 919 Hybrid 
mang số hiệu 2 được cầm lái bởi Romain Dumas, Neel Jani và 
Marc Lieb đã có thể bảo toàn chiến thắng trước sự chứng kiến 
của 263.500 khán giả. Vì vậy, một trong những cúp vô địch 
danh giá nhất thể giới trong môn đua xe thể thao nay lại trở về 
Zuffenhausen và ở lại đó thêm một năm nữa.
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Chính lần bảo vệ danh hiệu bất ngờ này đã trở thành điểm sáng 
trong cuộc đua qua lời phát biểu của người đứng đầu hạng 
LMP1, ông Fritz Enzinger: “Trước hết, tôi muốn thể hiện lòng 
tôn trọng sâu sắc của mình dành cho Toyota vì thành tích bất 
ngờ của họ trong cuộc đua này. Đây thực sự là một trận đấu 
tuyệt vời. Ngay khi gần kết thúc, chúng tôi đã chuẩn bị tâm 
thế cho vị trí thứ hai và sau đó, đột nhiên đội đua Porsche lại 
bảo toàn được chiến thắng chung cuộc lần thứ hai liên tiếp tại 
Le Mans. Tôi muốn cảm ơn đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi tại 
Weissach, các đội ngũ địa phương và tất cả các nhân viên của 
Porsche cũng như người hâm mộ ủng hộ chúng tôi  
tại đây.”

Sau một khoảng thời gian dài dừng lại để sửa chữa và tăng 
tốc đuổi theo, chiếc Porsche 919 Hybrid thứ hai mang số hiệu 
1 – với các đương kim vô địch giải đua sức bền thế giới Timo 
Bernhard, Brendon Hartley và Mark Webber lần lượt thay phiên 
cầm lái – đến vị trí thứ năm, từ đó đã đạt được danh hiệu quý 
giá trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất, trong khi bộ ba tay 
đua vô địch lại tăng thêm số lần dẫn đầu bảng xếp hạng tay 
đua của mình.

Chúng tôi vô cùng tự hào về đội ngũ của mình và thán phục 
trước Toyota cũng như cuộc đua không mệt mỏi này. Nhưng 
có một điều chúng tôi biết chắc chắn rằng: bạn vẫn có thể có 
những giấc mơ ở tuổi 18.
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Chiến thắng chung cuộc lần thứ 18 tại Le Mans là đỉnh điểm 
của một năm đầy thành công vừa qua trong cuộc đua sức bền 
với sự tham gia của nguyên mẫu Porsche 919 Hybrid. Mặc dù 
kết quả đạt được có thể là hoàn hảo, nhưng con đường đưa 
chúng tôi đến đó thì không hề dễ dàng. Bắt đầu lại từ đường 
đua Silverstone.

Sau trận đua sáu giờ đầy kịch tính, chiếc Porsche 919 Hybrid 
mang số hiệu 2 đã kết thúc ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, nhờ vào 
một quyết định sau đó của hội đồng đua, siêu xe này đã được 
trao giải nhất. Mẫu Porsche 919 Hybrid thứ hai không may bị 
va chạm sau khoảng hai giờ đồng hồ. Chiếc xe đua hybrid cải 
tiến này cũng đã cho thấy khả năng cạnh tranh của mình tại 
đây: với thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất (1.40,303 
phút), do Neel Jani điều khiển.

Trận đấu thứ hai cũng tương tự như vậy: mặc dù gặp vấn đề với 
hệ thống hybrid, bộ ba Dumas-Jani-Lieb đã hoàn thành cuộc 
đua với vị trí thứ hai, nâng thứ hạng trên bảng xếp hạng dành 
cho các tay đua. Sau hai sự cố về lốp, chiếc xe anh em đã phải 
ghé trạm để sửa chữa và cuối cùng xếp vị trí thứ năm tại hạng 
LMP1-H. Một lần nữa, siêu xe Porsche 919 Hybrid đã hoàn 
thành vòng đua nhanh nhất, do Brendon Hartley cầm lái.

Sau Le Mans, giờ đây chúng tôi đã có thể thở phào nhưng vẫn 
không quên nỗ lực hơn nữa. Sau tất cả, chúng tôi vẫn muốn 
bảo vệ ngôi vị của mình trong bảng xếp hạng dành cho các 
tay đua và đội xuất sắc nhất. Không hề dễ dàng với sáu cuộc 
đua phía trước và một cuộc cạnh tranh quyết liệt luôn cận kề. 
Nhưng đó là những gì thúc đẩy chúng tôi phát triển và tốt hơn 
mỗi ngày. Qua từng khúc cua, qua từng cuộc đua.

Kết quả tạm thời với những  
thăng trầm
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Làm sao để thay đổi những điều đã từng khiến mọi thứ khác thay đổi? 
Một chút do dự hay cẩn trọng cảm nhận hướng đi phía trước theo cách của bạn? 
Không bao giờ. Chúng tôi quyết định rất dứt khoát – mà không làm mất đi các 
thế mạnh đặc trưng của xe. Kết quả: một dòng xe Panamera mới hoàn hảo hơn 
bao giờ hết của Porsche. 

Panamera mới.  
Can đảm thay đổi 
mọi thứ.

Cải thiện độ bám đường
Khả năng xử lý tuyệt vời. Cho dù bạn đang ở vị trí ghế lái hay ghế hành khách 
phía trước hoặc phía sau: trong một chiếc Porsche, mục đích di chuyển đơn 
thuần nhường chỗ cho cảm giác lái thể thao. Thoải mái hơn là bó buộc. Hệ 
thống treo của mẫu Panamera mới dễ dàng gắn kết khoảng cách giữa hiệu 
suất thể thao và sự tiện nghi – tối đa nhất có thể. 

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/gallon):  
đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 (38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải CO2 (kết hợp): 214-176 g/km.
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Hiệu suất ấn tượng của mẫu xe được phát triển với các tính năng nổi trội 
trên đường đua: tính năng hỗ trợ khởi động Launch Control, tính năng đánh 
lái trục sau, hệ thống ống xả thể thao. Panamera không giống với bất kỳ 
mẫu xe bốn cửa nào khác. Đây là một chiếc xe thể thao thực thụ, ngay cả 
trên đường đua hay bên trong thành phố, quen thuộc như trọng lực mà vẫn 
khác biệt với những cải tiến. Tóm lại: một biểu tượng đậm chất Porsche.  

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/gallon):  
đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 (38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải CO2 (kết hợp): 214-176 g/km.

Sức mạnh vượt trội 
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Ngoại hình sắc sảo
Thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hơn bao giờ hết, mẫu xe khoác lên mình 
những đường nét thiết kế đậm chất Porsche, nhưng thể hiện được một tinh 
thần riêng. Những đường gân sắc nét kết hợp với đường cong mềm mại 
làm nổi bật tính chính xác của thiết kế mới. Đặc biệt táo bạo với thiết kế 
đuôi xe. Thiết kế đuôi xe mới thon gọn hơn kết hợp với đường cắt mui xe 
dài hơn, gợi lên sự liên tưởng đến biểu tượng 911. Cũng giống như một vận 
động viên chạy nước rút, Panamera mạnh mẽ khẳng định sự can đảm của 
mình. 

Khái niệm kiểm soát và ý tưởng hiển thị hoàn toàn mới cũng được thiết kế 
để đạt tốc độ tối ưu, định hình một cách hoàn hảo. Với số lượng nút chức 
năng phù hợp, mọi thứ đều dễ dàng tiếp cận.

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/gallon):  
đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 (38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải CO2 (kết hợp): 214-176 g/km.
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Tăng cường kết nối cá nhân 
Sự phản hồi chính xác đòi hỏi kết nối mạng toàn cầu. Cùng với quyền 
truy cập vào các gói kết nối toàn diện nhất từ trước tới nay của Porsche. 
Panamera mới và hệ thống Kết Nối của Porsche (Porsche Connect) cung 
cấp một loạt các tính năng thông minh trên xe, kết nối giữa điện thoại 
thông minh và các dịch vụ trực tuyến, tất cả đều được thiết kế để tạo 
nên sự liên kết chặt chẽ nhất giữa bạn và chiếc xe. Hơn hết, tương lai của 
những chiếc xe thể thao còn tùy thuộc vào những tính năng thông minh 
này cũng như các chức năng kỹ thuật số. 

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/gallon):  
đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 (38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải CO2 (kết hợp): 214-176 g/km. 
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Câu chuyện về mẫu xe Panamera chỉ vừa 
mới bắt đầu. Hãy đảm bảo bạn sẽ tiếp 
tục theo đuổi đam mê này. Một điều chắc 
chắn rằng: chúng tôi đang tiếp tục phát 
triển phiên bản hybrid – hướng tới một 
hiệu suất cao hơn nữa.

Công suất tối đa không thỏa hiệp. Về cả động cơ lẫn 
trang thiết bị. Panamera Turbo là một lời tuyên ngôn 
mạnh mẽ.

Hướng tới tương lai.

Panamera Turbo

Nhờ hoạt động của hệ thống dẫn động bốn bánh 
toàn phần, Panamera 4S không chỉ mang lại sức 
mạnh tuyệt vời trên đường với phong cách thể thao 
ấn tượng, mà còn mang lại độ tin cậy tuyệt đối.

Panamera 4S

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/gallon):  
đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 (38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải CO2 (kết hợp): 214-176 g/km.
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Cuộc sống của 
anh ấy là trên 
những chuyến đi.

Diễn viên. Người đam mê xe. Người đồng sở hữu một đội đua. Dù ở bất 
kỳ vai trò nào – Patrick Dempsey luôn chinh phục mọi giới hạn. Điều gì 
khiến anh làm được như vậy? Khao khát thay đổi và một chiếc xe nhỏ màu 
đen.

Khi ai đó nói về một chiếc xe mui trần duyên dáng ra 
đời cách đây 50 năm như là chiếc xe tốt nhất mà anh 
từng lái, thì hoặc là anh ta đang quá khích hoặc là anh 
ta đang thể hiện niềm đam mê ô tô của mình. Patrick 
Dempsey chắc chắn không quá khích. Anh ấy đã hoàn 
thành giấc mơ sở hữu chiếc Porsche 356 này từ năm 
1963 tại bãi biển Venice, không xa nơi anh đang sống. 
Lúc đó anh mới 18 tuổi và với số tiền lương đầu tiên mà 
anh kiếm được khi là một diễn viên. 

Đây không phải là một số tiền lớn lúc bấy giờ. Nhưng 
không gì có thể so sánh với giá trị của chiếc xe cổ, vì 
vậy Dempsey xem đó là khoản đầu tư “hời” nhất trong 
cuộc đời mình. Và sẽ không bao giờ bán chiếc roadster 
màu đen này với bất cứ giá nào. 

Niềm cảm hứng cho mọi vòng đua.

Người bạn của tôi, chiếc 356.

Dù vậy, Patrick Dempsey không phải là người cổ hủ. Anh chỉ đơn 
thuần yêu sự giao thoa giữa cũ và mới như cách mà Venice Beach 
trở nên nổi tiếng. 

Điều này được phản ánh ngay trong phòng làm việc tại nhà của 
Dempsey, nơi anh đón tiếp chúng tôi hôm nay: một sự kết hợp 
tuyệt vời giữa những tinh hoa của quá khứ và hiện tại. Đây là 
nơi anh tình cờ bắt gặp chiếc Panamera Turbo mới lần đầu tiên. 
Dempsey đã quá đỗi quen thuộc với mẫu xe tiền nhiệm và luôn 
thích lái xe của mình trên các đường đua. Và các con của anh cũng 
rất thích thú với việc trải nghiệm những màn trình diễn ngoạn mục 
của cha mình ở hàng ghế sau.
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Thuyết tiến hóa được áp dụng.

 
Sự can đảm có thể mang những ý nghĩa khác nhau tùy 
theo mỗi người. Tuy nhiên, về cơ bản, tất cả chúng tôi 
đều cùng hướng về một điều: chấp nhận thách thức, 
khám phá giới hạn mới và mạo hiểm thử thách bản 
thân. Đây chính là những gì Dempsey cảm nhận được 
với chiếc Panamera mới này. Lịch sử của một nhà 
sản xuất ô tô là nghe theo bản năng của chính mình 
không chút hoài nghi. Một nhà sản xuất ô tô đã được 
thuyết phục rằng một chiếc xe thể thao hoàn hảo có 
thể mang nhiều khía cạnh hơn và có khả năng thể hiện 
một cách hoàn toàn độc đáo – còn hơn cả trải nghiệm 
lái dành cho bốn người. Từng lái Panamera trong nhiều 
năm, Dempsey biết rất rõ điều này. Và giờ là lúc anh 
khám phá thế hệ kế tiếp, một sự đột phá đáng kinh 

ngạc trong quá trình phát triển của chiếc xe.

Panamera Turbo mới đang chờ anh sẵn trong sân. Từ 
từ khám phá? Nhẹ nhàng cảm nhận? Dempsey ngay lập 
tức nhận thấy chiều dài cơ sở dài hơn. Thiết kế đầu xe 
rộng hơn nhiều. Giờ đây anh đã nhận ra sự cân bằng 
tổng thể của mẫu Panamera mới hấp dẫn hơn bao 
giờ hết. Nhờ vào các đường gân uyển chuyển, xuyên 
suốt. Và do đó không chỉ tạo sự liên tưởng đến huyền 
thoại 911, mà còn gợi nhớ đến chiếc 356 yêu quý của 
Dempsey.

Đây là lời giải thích của anh ấy dành cho những cảm 
xúc gần gũi mà bạn cảm nhận được từ một chiếc 
Porsche: ngay lập tức bạn nhận ra những đường nét 
quen thuộc, một đặc điểm không thể nhầm lẫn. Cải 
tiến thông minh hơn là thay đổi vì lợi ích riêng. Tuy 
nhiên, bạn vẫn có thể đảm bảo ý tưởng ban đầu được 
gọt giũa đến hoàn hảo. Đó là những cải tiến mang lại 
quá trình phát triển nhất quán phù hợp với diện mạo 
tổng thể.

Diễn! Patrick Dempsey luôn thoải 
mái khi đứng trước camera. Không 
gì đáng ngạc nhiên với anh bạn này. 
Quét mã QR để cùng xem cả hai.

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/
gallon): đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 
(38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải 
CO2 (kết hợp): 214-176 g/km.
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Thú vị. Trực quan.

 
Tất nhiên, bất ngờ hay kỳ lạ hoặc không loại trừ cả hai. 
Dempsey thực sự ấn tượng, chẳng hạn như, khi anh 
ngồi trên chiếc Panamera mới và dán mắt vào bảng 
điều khiển trung tâm. Theo lời anh kể, những nút bấm 
“cơ bản” được chuyển sang nút cảm ứng rất phù hợp 
khi lái xe trên đường: đơn giản, dễ nhìn – giống như 
trên điện thoại thông minh. Thật tuyệt vời khi chúng 
đều được sắp xếp gọn gàng cũng như tích hợp liền 
mạch.

Đặc trưng của một chiếc Porsche truyền thống một lần 
nữa được thể hiện trên các ghế ngồi giúp mang lại cảm 
giác vô cùng thoải mái cho Dempsey. Điều này cũng 
giúp tạo nên tổng thể hoàn hảo của Panamera mới, và 
đã chứng minh được sức mạnh đặc biệt của mình tại 
miền nam California, nơi mà mọi người đều muốn dành 

nhiều thời gian trên các xa lộ dường như vô tận. Một chiếc xe thể 
thao ẩn mình dưới vóc dáng saloon. Thoải mái kết hợp với khả năng 
giải phóng rất nhiều năng lượng chỉ với một cú nhấp ga. Sức mạnh 
của 911, trên mẫu xe bốn cửa.

Nói về 911, điều này đưa chúng ta trở lại chủ đề về lòng can đảm. 
Dempsey cho rằng sự pha trộn các dòng xe 911 với tính thực tiễn 
của một mẫu saloon bốn cửa là đầy tham vọng. Nhưng lại thành 
công. Panamera mới là một tổng thể chặt chẽ với các đường nét hài 
hòa. Điều này cũng thể hiện rõ ở thiết kế phía sau, theo quan điểm 
của anh, ẩn chứa những chi tiết đối lập. Sự độc đáo kết hợp các yếu 
tố hội tụ từ dòng xe Macan và 911, một sự kết hợp vừa khéo léo vừa 
thanh lịch – đặc biệt là cánh hướng gió được tích hợp liền mạch. 
Sự thay đổi rõ nhất này sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. 
Nhưng chắc chắc phù hợp với Dempsey.

Từ đường đua đến sân nhà.

Đối với người có gia đình như Patrick Dempsey, phần 
phía sau xe đóng một vai trò quan trọng: nhờ khoang 
hành lý rộng, Panamera hoàn toàn lý tưởng cho cuộc 
sống gia đình. Một người đam mê xe như Dempsey 
cũng rất thích cánh hướng gió mở rộng. Điều này 
không chỉ tạo cho Panamera một cảm giác thể thao 
hơn, mà còn cung cấp lực ép cần thiết giúp giữ thăng 
bằng cho xe.

Đối với Dempsey, đây là một ví dụ điển hình khác trong 
lĩnh vực đua xe thể thao được áp dụng trong sản xuất 
xe thương mại tại Porsche và nhiều hơn thế nữa.

Tính năng đánh lái trục cũng đã quen thuộc với anh khi 
lái xe trên đường đua. Giờ đây đã được trang bị trên 
mẫu Panamera lần đầu tiên. Hầu như không đáng ngạc 
nhiên với bình luận cuối cùng của Dempsey: “Tôi không 
thể chờ đợi thêm nữa!”

Dòng xe Panamera*: tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/
gallon): đô thị 12,9-7,9 (21,9-35,8) • ngoài đô thị 7,3-5,8 
(38,7-48,7) • kết hợp 9,4-6,7 (30,1-42,2); lượng khí thải 
CO2 (kết hợp): 214-176 g/km.

2524

>> Cuộc sống của anh ấy là trên những chuyến đi  <<



Sự tinh giản.

Khi anh chàng bé nhỏ chiến thắng những chiến binh 
khổng lồ, đám đông chắc chắn sẽ đứng về phía anh 
ấy – đó là lý do vì sao Porsche đã khiến người hâm mộ 
trên toàn thế giới phấn khích ngay từ khi bắt đầu. Tín 
ngưỡng truyền thống của Porsche luôn hướng đến việc 
tạo ra sức mạnh ấn tượng với những động cơ tương 
đối nhỏ, vì vậy nó vẫn tồn tại đến hôm nay. Một số 
người gọi dạng hiệu suất thông minh này là  “kích thước 
chuẩn mực”, và còn rất nhiều minh chứng về điều này 
được tìm thấy trong bề dày lịch sử thống trị trên đường 
đua của Porsche.

Tất cả bắt đầu với Sascha. Đó là cách gọi trìu mến mà 
bạn bè hay gọi Alexander trong tiếng Nga. Bá tước 
Alexander Kolowrat-Krakowsky không chỉ đóng vai trò 
tiên phong trong việc phát triển nền điện ảnh nước Áo, 
mà còn truyền cảm hứng về một chiếc xe đua cỡ nhỏ 
được tạo bởi Austro-Daimler vào năm 1922. Chiếc xe 
đó mang tên Sascha để tỏ lòng tôn kính với Bá tước. 
Đây cũng là công trình nổi bật của Ferdinand Porsche 
– nhà thiết kế chính cho Austro-Daimler ở Áo. Trên tất 
cả, sự truyền động bằng van thật sự đã trở thành kiệt 
tác về kỹ thuật. Nhờ hai trục cam trên với trục điều 
khiển thẳng đứng, động cơ bốn xy-lanh nhỏ bé có thể 
tạo ra công suất đáng kinh ngạc, 45 mã lực với dung 
tích xy-lanh chỉ trên một lít (1.089 cm³). Công suất đó 
đủ mạnh để giúp xe tăng tốc đến trên 140 km/giờ (87 
dặm/giờ) – một tốc độ hiếm có vào đầu những năm 
1920.

Với trọng lượng dưới 600 kg, chiếc xe đua cỡ nhỏ có 
tỷ lệ công suất-trọng lượng nổi bật. Điều này giúp cho 
Sascha trở nên lý tưởng với những đường đua quanh 
co, chẳng hạn giải đua Targa Florio lừng danh ở Sicily. 
Bốn chiếc Sascha từ nhà máy Austro-Daimler tham gia 
đua vào năm 1922, và 432 km (268 dặm) sau đó đã 
hoàn thành đường đua ở vị trí thứ nhất và nhì ở phân 
khúc 1,1 lít. Những chiếc xe đua hiệu suất cao này 
đã bỏ lại phía sau một nửa dàn xe đua trong làn khói 
bụi, trong đó có cả những chiếc xe đua với dung tích 
xy-lanh trên 7 lít.

Kích thước 
chuẩn mực

Porsche đã chứng minh một lần nữa vào năm 1947 
rằng hiệu suất mạnh mẽ của động cơ không  nhất thiết 
đến từ một động cơ kích thước lớn. Lần này, những kỳ 
tích mới đã được tạo nên bởi Ferry Porsche với sự phát 
triển của chiếc Cisitalia 360, một chiếc xe thể thao 
thanh lịch được thiết kế cho một doanh nhân người Ý. 
Cũng giống như Sascha, xe đua Cisitalia đã đi trước 
thời đại. Vì những quy định của giải Grand Prix có giới 
hạn dung tích xy-lanh cho những động cơ siêu nạp là 
1,5 lít, những nhà phát triển Porsche đã sử dụng mọi 
thủ thuật trong cuốn sách công nghệ của mình. Kết 
quả là một động cơ 12 xy-lanh làm mát bằng nước với 
máy nén có bốn trục cam, cũng như Sascha, được 
cung cấp lực bởi các trục thẳng đứng. Công suất động 
cơ 385 mã lực tại vòng tua máy 10.600 vòng/phút 
được phân bổ đến hệ dẫn động bốn bánh thông qua 
hộp số tuần tự. Cũng như chiếc 356, được phát trển 
song song với chiếc Cisitalia, Porsche tiếp tục theo 
đuổi con đường về tính hiệu quả. Dòng xe thể thao đầu 
tiên phát triển dành riêng cho Porsche được sản xuất 
với động cơ 4 xy-lanh đối đỉnh 1,1 lít từ năm 1948 đến 
năm 1954.

1  Huy chương Bạc: Steinemann/Spoerry 
giành giải nhì chung cuộc và chiến thắng 
trong hạng mục của mình ở giải đua sức bền 
24 Giờ Le Mans vào năm 1968 với chiếc 907 
LH Coupé. 
2  Giải đua năm 1953: Thieu Hezemans trên 
đường đua ở Zandvoort trong một chiếc 356 
SL với số hiệu 10.  
3  Mạnh mẽ: Động cơ Fuhrmann (Loại 547) 
cho công suất đến 110 mã lực (81 kW) từ dung 
tích xy-lanh 1.498 cm³.  
4  Những chiến thắng đầu tiên: Vào năm 
1951, Porsche đã chiến thắng giải đua Le 
Mans với chiếc 356 SL, và cũng giữ vững 
phong độ vào năm 1952 (xem hình). 
5  Ngôi sao trẻ: Vào năm 1974, 911 Carrera 
RSR Turbo đã bắt đầu tại giải đua Le Mans chỉ  
với dung tích xy-lanh 2,1 lít.

5

4

3

2

1

Bởi Dieter LANDENBERGER Trích từ tạp chí Porsche Christophorus, ấn bản 376.
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Chiếc Sascha của Ferdinand Porsche đã chiến thắng giải Targa Florio vào năm 1922.

AUSTRO-DAIMLER SASCHA
Động cơ: 4 xy-lanh thẳng hàng 
Công suất: 45 mã lực (33 kW) 
Dung tích xy-lanh: 1.089 cm³ 

Tốc độ tối đa trên đường đua: 144 
km/giờ (89 dặm/giờ)

>> Dung tích xy-lanh được tăng dần đến 1.300 cm³, 
1.500 cm³, và cuối cùng là 1.600 cm³ vào năm 1955. 
Không thể không kể đến nỗ lực của những tay lái tận 
tâm, chiếc Porsche 356 trở thành phương tiện chiếm 
ưu thế của kỷ nguyên đó trong các phân hạng động 
cơ cỡ nhỏ. Porsche đã tham gia giải đua 24 Giờ Le 
Mans với một đội ngũ từ nhà máy lần đầu tiên vào năm 
1951. Động cơ 1.100 cm³ của chiếc 356 SL (SL là từ 
viết tắt tiếng Anh của “siêu nhẹ”) sản sinh công suất 
gần đến 46 mã lực. Nhờ tấm ốp khí động học và tỷ 
số truyền  dài, chiếc Porsche 356 với số hiệu 46 đã 
đạt vận tốc tối đa 160 km/giờ (99 dặm/giờ), và khiến 
cả thế giới đua xe thể thao phải chú ý. Dù cho cuộc 
tranh đấu có quyết liệt, chiếc Gran Turismo từ nhà máy 
Zuffenhausen vẫn dẫn đầu trong hạng mục của mình 
và xếp vị trí thứ 20 ấn tượng ở bảng xếp hạng chung 

cuộc, đánh dấu chiến thắng quốc tế to lớn đầu tiên cho 
thương hiệu Porsche non trẻ.

Porsche đã ra mắt chiếc xe đua thuần chủng đầu tiên 
vào năm 1953: 550 Spyder. Cũng trứ danh không kém 
chiếc xe là bộ phận truyền động hay còn gọi là động 
cơ Fuhrmann. Với động cơ 4 xy-lanh hợp kim dung tích 
1,5 lít, nhà thiết kế Ernst Fuhrmann đã thổi vào đó toàn 
bộ tiềm năng của công nghệ động cơ đua hiện đại. Các 
bộ phận kỹ thuật như bốn trục cam trên (với dẫn động 
trục thẳng đứng), tăng áp kép, một trục khuỷu với 4 bộ 
giá đỡ, và hệ thống bôi trơn với bể dầu bên ngoài 8 lít 
giúp sản sinh công suất đến 110 mã lực tại vòng tua 
máy 7.800 vòng/phút. Tiềm năng nổi bật của động cơ 
đã được phô diễn tại giải đua Le Mans vào năm 1954 
khi chiếc 550 Spyder giảm dung tích xy-lanh xuống 

1  Kỹ thuật thông minh: chiếc Cisitalia 360 
cho công suất 385 mã lực (283 kW) với động 
cơ 1,5 lít.  
2  Người tiên phong: Chiếc Austro-Daimler 
Sascha đạt tốc độ tối đa trên 140 km/giờ (87 
dặm/giờ) vào năm 1922. 
3  Vượt qua mọi điểm dừng: Với 12 xy-lanh, 
1 máy nén, 4 trục cam và hệ dẫn dộng bốn 
bánh, chiếc Cisitalia 1947 là sự kết hợp tất cả 
tinh thông của Porsche. 
4  Xe đua đích thực: Chiếc 550 A Spyder, 
với tay đua Graf Berghe von Trips, là chiếc 
Porsche đầu tiên được thiết kế độc quyền cho 
đường đua. 
5  Những hành khách Le Mans: Trong số 
đó có tay đua Huschke von Hanstein trong 
chiếc 550 Spyder của đội Olivier/Duntov vào 
năm 1954.

1

3

2

Tính khí động học hoàn hảo đã đưa 356 SL đến với chiến thắng.

PORSCHE 356 SL
Động cơ: boxer 4 xy-lanh 

Công suất: 46 mã lực (34 kW) 
Dung tích xy-lanh: 1.086 cm³ 

Tốc độ tối đa trên đường đua: 160 
km/giờ (99 dặm/giờ)
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còn 1.100 cm³ đã tham gia đua và giành chiến thắng 
trong phân hạng động cơ 1,1 lít. Mặc dù công suất 
có vẻ ngoài yếu thế, chiếc Porsche 550 và phiên bản 
kế nhiệm – Porsche 718, liên tục giành những chiến 
thắng về xe đua với những động cơ kích thước lớn 
hơn đáng kể, và cũng từ đó chiếc Spyder có biệt danh 
đáng ngưỡng mộ ‘Sát Thủ Khổng Lồ’. Porsche đã giành 
được chiến thắng chung cuộc đầu tiên ở giải đua quốc 
tế lớn Targa Florio vào năm 1956 với chiếc 550 A. Cả 
thế giới đều vô cùng ca ngợi, vì đây là lần đầu tiên một 
chiếc xe cỡ nhỏ lại chiếm ưu thế tại giải Targa Florio 
vượt mặt những đối thủ cực mạnh ở những hạng mục 
lớn hơn.

Suốt những năm 1960, những phân hạng dung tích 
xy-lanh cỡ nhỏ là lĩnh vực không ai có thể vượt mặt của 

thương hiệu đến từ Zuffenhausen. Động cơ boxer 8 
xy-lanh dung tích 1,5 lít thiết kế lần đầu tiên dành cho 
giải đua Công thức 1 (F1) vào năm 1962 đã được phát 
triển thành động cơ 2 lít và nó trở thành động cơ đua 
thành công nhất vào thời đại đó. Được sử dụng cho 
các mẫu xe 904, 906, 907, 909 và 910, những xe đua 
Porsche ở phân hạng xe thể thao 2 lít và cuộc đua leo 
dốc đã minh chứng tất cả và không thể đánh bại trong 
nhiều năm. Porsche 910 đã giữ vững vị trí trong bảng 
xếp hạng 4 phiên bản dẫn đầu đường đua Nürburgring 
vào năm 1967 đánh bại những đối thủ khổng lồ với 
dung tích xy-lanh 7 lít. Chiến thắng tiếp tục vào năm 
1968 với chiếc 907 tại giải đua 24 Giờ Daytona giúp 
Porsche có tên trên bục nhận giải. Bắt đầu từ năm 
1966, Porsche cũng giành chiến thắng 4 lần liên tiếp 
tại Giải Vô Địch Leo Dốc Châu Âu. 
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>> Triết lý đặt hiệu suất lên hàng đầu của Porsche vẫn 
ngự trị vào những năm 1970: vào năm 1974, chiếc 911 
Carrera RSR Turbo bắt đầu tham gia giải đua Le Mans 
với động cơ chỉ 2,1 lít. Xếp hạng nhì sau chiếc Matra 
MS670 với động cơ Công thức 1 (F1) 12 xy-lanh dung 
tích 3 lít, và dẫn trước một trong những chiếc Matras 
(vị trí thứ 3). Vị trí thứ 4 thuộc về nguyên mẫu xe đua 
thuần chủng – Gulf Ford GR 7. Dung tích động cơ nhỏ 
của chiếc 911 RSR Turbo là kết quả của một yếu tố 
giới hạn trong nguyên tắc xây dựng động cơ tăng áp. 
Điều đó đã giới hạn dung tích xy-lanh của động cơ 
xuống còn 2.142 cm³.

Tiếp tục viết thêm vào trang thành tích dài của thương 
hiệu, Porsche 935/2.0 đã chiến thắng các cuộc đua với 
dung tích xy-lanh chỉ 1,4 lít vào năm 1977. Khi không 
có gì bên trong, chiếc xe chỉ nặng 710 kg nhờ khung xe 

hình ống bằng nhôm nhẹ, điều đó có nghĩa là chiếc xe 
phải được tăng thêm trọng lượng vừa đủ với tiêu chuẩn 
trọng lượng tối thiểu cho dòng xe này. Phần sau chiếc 
xe đua, có tên gọi thân mật là “Bé cưng” (“Baby”), động 
cơ 6 xy-lanh tăng áp dung tích 1,4 lít có thể sản sinh 
công suất đến 380 mã lực. Mặc dù lần ra mắt đầu tiên 
ở đường đua Norising không có chiến thắng nào, song 
trong lần thứ hai tại đường đua Hockenheimring, tay đua 
Jacky Ickx đã vượt mặt các đối thủ và chiến thắng cuộc 
đua với gần một phút cách biệt. Từ đó, chiếc “Baby” 
được đưa thẳng vào Bảo tàng Porsche, nơi mà chiếc xe 
này được xem như một minh chứng cho khả năng đem lại 
những chiến thắng của Porsche ở tất cả phân hạng dung 
tích xy-lanh của chiếc 935. Vào năm 1982, Porsche 
đã giành giải vô địch thế giới về hiệu suất đích thực với 
chiếc 956. Với động cơ tăng áp kép và thiết bị điện tử 
kỹ thuật số, chiếc 956 với công suất 620 mã lực đã trở 

1  Nhà vô địch: Chiếc 956 năm 1982 với 
động cơ 2,65 lít đã đánh bại các đối thủ 
có động cơ cỡ lớn hơn. 
2  Thành công trên đất Mỹ: Elford, 
Neerpasch, Siffert, Stommelen, và 
Herrmann chiến thắng với chiếc 907 LH 
tại đường đua Daytona năm 1968. 
3  Chiến thắng chung cuộc: Jacky Ickx và 
Derek Bell đã chiến thắng giải đua 24 Giờ Le 
Mans với chiếc Porsche 956 đuôi dài năm 
1982. 
4  Luôn dẫn đầu: Chiếc Porsche 935 
“Baby” về đích đầu tiên trên đường đua 
Hockenheimring năm 1977. 
5  Tràn đầy năng lượng: Chiếc 911 
Carrera RSR Turbo 2.1 là chiếc xe 
đua 911 đầu tiên với ống xả tăng áp, 
trong hình là đường pit của đường đua 
Nürburgring vào năm 1974.

Lớp vỏ nhựa và khung xe hình ống là công thức cho sự thành công của chiếc 910.

PORSCHE 910 COUPÉ
Động cơ: 6 xy-lanh boxer  

Công suất: 220 mã lực (162 kW) 
Dung tích xy-lanh: 1.991 cm³ 

Mô-men xoắn cực đại: 206 Nm tại 
vòng tua máy 6.400 vòng/phút 

Tốc độ tối đa trên đường đua:  
265 km/giờ (164 dặm/giờ)

1

2

Từ năm 1974 trở đi, chiếc 911 Carrera RSR Turbo mang về nhiều chiến thắng vang dội.

PORSCHE 911 CARRERA RSR TURBO
Động cơ: boxer 6 xy-lanh 
Công suất: 500 mã lực (367 kW) 
Dung tích xy-lanh: 2.142 cm³  
Mô-men xoắn cực đại: 549 Nm 
Tăng tốc: từ 0-100 km/giờ (0-62 
dặm/giờ) trong 3,2 giây 
Tốc độ tối đa trên đường đua:  
300 km/giờ (186 dặm/giờ)

3

4 5

thành chiếc xe đua thành công nhất trong lịch sử. Bí mật 
của thành công đó nằm ở sự tương tác giữa bộ khung xe 
nguyên khối bằng nhôm, động cơ tăng áp công suất cao 
2,65 lít và tính khí động học tiên tiến.

Đóng góp mới nhất của Porsche cho di sản đua xe có 
một không hai của mình là chiếc 919 Hybrid. Với khái 
niệm cấp tiến, Porsche một lần nữa thoát khỏi lớp vỏ 
bọc, luôn quan niệm trong tâm thức rằng thiết kế từng 
chi tiết gắn liền với hiệu suất tối đa. Hệ thống lai của 

chiếc xe bao gồm động cơ đốt trong V4 tăng áp dung 
tích nhỏ, một mô-tơ điện ở trục trước và hai hệ thống 
thu hồi năng lượng.

Tên gọi Porsche đồng nghĩa với những chiến thắng trên 
đường đua thông qua sự tinh thông kỹ thuật trong gần 
một trăm năm. Và với chiếc 919 Hybrid, Porsche đang 
tiếp nối truyền thống đáng tự hào về hiệu suất thông 
minh thông qua kích thước chuẩn mực.
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Nhà chính là ga-ra.

R K J
Rajendra Kumar

JAIN 

MH 01 P 626

Nhà và ga-ra của anh ấy cách nhau 7.192 km (4.468 dặm). 
Rajendra Kumar Jain sống và làm việc ở Luân Đôn. Nhưng chiếc Porsche 356 SC 
với biển số MH 01 P 626 lại ở Mumbai – một chuyện tình xa cách 

umbai – một thành phố rộn 
ràng đầy sức sống, một tâm 
điểm của thế giới nơi mà cơ 
hội không còn định nghĩa 
bởi địa lý. Nơi có những tòa 

nhà chọc trời, cũng giống như những ước 
mơ, khát vọng, hoài bão, và hy vọng của 12 
triệu cư dân ở đây. Cũng như tất cả các đô thị 
lớn, Mumbai là thành phố không bao giờ ngủ. 
Nhưng có những lần, bất chợt, thành phố có 
dừng lại trong một khoảnh khắc. Hoặc ít nhất 
trong một giây.  

Đây là một trong những khoảnh khắc như 
thế. Người người chỉ tay. Mắt mở to. Miệng 
há hốc. Ngoái nhìn. Người đi bộ dừng lại. 
Những chiếc máy ảnh điện thoại bắt đầu hành 
động. Một hình dáng mượt mà đang đến gần 
với âm thanh động cơ không thể nhầm lẫn 
từ phía sau. Gầm xe thấp và kích thước nhỏ 
gọn. Trong thế giới phương tiện Maruti Suzuki 
đường này, nó giống như một chiếc đĩa bay 
ngoài hành tinh.

M

Một cảnh hiếm thấy: Chiếc Porsche 356 SC của Raj 
Jain đang dạo chơi dọc phố Marine Drive.

Viết bởi Srinivas KRISHNAN Ảnh bởi Bengt STILLER, trích từ tạp chí Porsche Christophorus, ấn bản 376.

Những ai nhìn thấy chiếc Porsche màu trắng 
đều ngừng những việc đang làm lại. Cảnh 
sát giao thông đang khoa tay điều khiển. Tài 
xế của chiếc taxi vàng đen đang mệt mỏi. 
Bà nội trợ đang hối hả. Nhân viên văn phòng 
căng thẳng. Ngay cả đoàn học sinh ồn ào 
trong xe buýt đều trở nên nín lặng. Trong 
thành phố náo nhiệt này, chỉ vài điều bất 
ngờ. Một số ít được nhìn thấy hoặc nghe qua. 
Nhưng khoảnh khắc này là một ngoại lệ, và 
chiếc xe này là một điều hoàn toàn khác biệt: 
độc nhất vô nhị và có lẽ là chiếc 356 SC duy 
nhất ở Ấn Độ. Đúng vậy, đất nước này có một 
số lượng xe cổ điển đáng kinh ngạc. Những 
bộ sưu tập tư nhân chứa đựng những ví dụ 
tinh tế về thùng xe ô tô được làm riêng theo 
thông số kỹ thuật của những vị hoàng tử giàu 
có. Nhưng chiếc Porsche năm 1956 này với 
động cơ boxer lại không có nguồn gốc hoàng 
gia Ấn. Nó ở đây bởi vì chủ nhân hiện tại của 
nó, Rajendra Kumar Jain, thường gọi là Raj, 
đã từng bị lạc đường. >>
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Một tuyệt tác nghệ thuật.

>> Raj Jain sống và làm việc ở Luân Đôn. 
Luôn giữ tình yêu đối với nước Ấn, anh ấy có 
thẻ của một công dân Ấn Độ ở nước ngoài 
– thẻ OCI, một chứng nhận hợp pháp cho 
người Ấn sống ở nước ngoài. Một trong số đó 
là Raj, người có hộ chiếu Anh và đi công tác 
vòng quanh thế giới.

Một thương nhân buôn bán các tác phẩm 
nghệ thuật, đồ cổ, đồng hồ sưu tầm, và 
những đồ vật quý hiếm với cửa hiệu trên 
phố Bond ở khu thượng lưu Mayfair, Raj Jain 
lạ gì những đồ vật đẹp và hiếm. Một chiếc 
Porsche cổ điển nằm trong ga-ra của anh ấy 
xem như là nhà mình, cũng giống như tờ báo 
Antiques Trade Gazette trong căn hộ rộng 
rãi ở miền nam Mumbai với hướng nhìn ra 
biển ấn tượng.

định 
mệnh.

Tìm thấy một chiếc 
Porsche không 
phải là may mắn. 
Mà đó là 

Từ một thế giới khác: Diện mạo thân thiện của chiếc 356 nổi bật trên con đường đông nghẹt ở Mumbai. 

Hùng vĩ: Cây cầu Rajiv Gandhi Sea Link dẫn đường vào thành phố. 

Mẫu xe: 356 (1600) SC 
Năm sản xuất: 1965 
Trọng lượng: 935 kg 
Màu: Trắng 
Công suất: 95 mã lực (70 kW)

Raj không kiếm tìm một chiếc 356. Mà là 
chiếc xe tìm thấy anh. “Nó là định mệnh”, anh 
chia sẻ với giọng Anh chuẩn. Đơn giản là thế. 
Vào đầu những năm 1990, thi thoảng anh có 
lang thang qua các tòa nhà Christie’s – một 
nhà đấu giá nổi tiếng. Anh tình cờ đi vào 
nhầm phòng. “Và tôi đã nhìn thấy chiếc xe 
đẹp không tỳ vết này.” Nó đang được đấu giá 
mà không có mức giá tối thiểu. “Tôi giơ tay 
lên như một bản năng.” Cũng có những nhà 
đấu giá khác, nhưng không ai có hứng thú 
thật sự. Raj nhanh chóng mua chiếc xe đó, 
với dưới một ngàn bảng Anh. Một món hời, 
ngay cả sau này. >>
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Thương nhân đồ cổ luôn giữ chiếc Porsche  
cho niềm say mê của riêng mình.  
Như anh ấy đã từng nói, 

Tạm biệt: Cảm ơn, bảo trọng, và hẹn gặp lại. Cử chỉ nhẹ nhàng của Raj Jain là nghi thức khi kết thúc mỗi chuyến hành trình thú vị.

Góc nhìn: Quang cảnh quận Ballard Estate gần cảng như bừng sáng bởi sự xuất hiện 
của chiếc 356 SC.

>> Thay vì đỗ xe gần nhà ở South 
Kensington, anh ấy đã gửi xe đến Mumbai. 
Anh thường đi công tác đến đó hai lần một 
năm và để thăm gia đình – và bây giờ là để 
thăm chiếc Porsche nữa. Chiếc 356 này 
không phải là chiếc xe cổ điển đầu tiên ở Ấn 
Độ. Hoàng tử vùng Sawantwadi được cho 
rằng đã từng mang chiếc 356 A hiếm hoi về 
nước này cách đây hàng thập kỷ. Những tấm 
ảnh cũ đã cho thấy rõ chiếc xe – nhưng đồng 
thời nó dường như đã biến mất, vì thế Raj 
xem như là chủ nhân của chiếc 356 còn hoạt 
động duy nhất ở Ấn Độ. Như bất cứ loài chim 
kỳ lạ nào muốn gây sự chú ý, chiếc xe phát 
ra những âm thanh kỳ quặc. Nhưng nó vẫn 
chạy êm ái.

Để giữ cho chiếc Porsche luôn trong điều 
kiện tốt, Raj đã từng đi kiểm tra xe toàn 
diện hai năm một lần bởi Barry Curtis, một 
chuyên gia người Anh nổi tiếng với dòng xe 
356. Curtis sẽ ở lại nhà của Raj và kiểm tra 
xe ở ga-ra đầy đủ trang bị của Raj. 

“Barry từng đại tu động cơ, tháo bỏ các 
bộ phận, từng đai ốc và bu-lông, và tái tạo 
chiếc xe,” Jain chia sẻ. “Tôi đã gắn máy điều 
hòa nhiệt độ trong ga-ra để ông ta có thể 
làm việc ở đây ngay cả khi ngoài trời cực kỳ 
nóng.” Sau đó, khoảng 2 năm trước, Barry 
đã qua đời. Chiếc xe dường như vẫn nhớ ông 
ấy. Thỉnh thoảng nó không chịu khởi động, 
đôi lúc nó tắt máy, và nhìn chung là nó trông 
có vẻ buồn rầu dạo gần đây. Như là người 

nắm giữ linh hồn chiếc xe, Barry được ghi 
nhớ trên lớp vỏ ngoài của cánh quạt động cơ 
dưới dạng thẻ điện thoại của ông. Được làm 
bằng kim loại cực kỳ mỏng và chạm nổi tên 
ông, chiếc xe mang một dáng vẻ rất riêng. 

Với nụ cười trên môi, Raj lái vào con đường 
chật ních xe có tổ chức ở Mumbai. Cho bất 
cứ ai mới đến vùng đất đa tôn giáo, ngôn 
ngữ và văn hóa này, Mumbai trông có vẻ kỳ 
lạ và khó hiểu. Nhưng điều kỳ diệu sẽ xảy ra 
ngay khi bạn gặp gỡ những cư dân Mumbai 
và khám phá tài năng có thể sáng tạo bất cứ 
thứ gì của họ.

“Chiếc xe này là định mệnh của tôi.”

Raj lái chiếc xe 95 mã lực của mình qua 
những con đường chữ chi với niềm vui thích 
hiện rõ, khi thu hút mọi ánh nhìn. Anh ấy rời 
những con đường chính ồn ào và đi vào loạt 
đường rợp bóng cây xanh với những cửa 
hàng bán trà nhỏ và trang trí công phu. Chỉ 
khi bóng đêm buông xuống thì mọi người mới 
dừng sự chú ý, và không lâu sau đó chiếc 
Porsche 356 SC quay trở về ga-ra. Raj ngắm 
nhìn chiếc xe thật lâu, lấy ghế ngồi ngay 
trước cửa ga-ra đang mở và nhấn mạnh rằng, 
“Chiếc xe này được sinh ra dành cho tôi.”
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>> Gắn bó suốt quãng đường 7.192 km  <<



60s

MODERN

Bản tuyên ngôn tình yêu đối với xe cổ điển.
Frankfurt am Main, 1963. Tại Triển 
Lãm Ô Tô Quốc Tế, chiếc Porsche 
356 C, mẫu xe cuối cùng của dòng 
xe thể thao đầu tiên của Porsche, 
đã gặp được người kế nhiệm: chiếc 
Porsche 901. Đó vừa là cột mốc 
kết thúc một thời đại vừa là sự khởi 
đầu cho câu chuyện thành công 
của Porsche 911. 

Bộ Sưu Tập Thời Trang của 
Porsche đang kỷ niệm những 
huyền thoại xe vào năm 1963 với 
bộ sưu tập ấn tượng.

Ra mắt những mẫu thời trang bằng 
da độc quyền, chẳng hạn như áo 
khoác nam, găng tay lái xe và túi 
xách Weekender theo phong cách 
retro, bộ sưu tập cổ điển này sẽ 
chứng minh rằng những chiếc xe 

thể thao mang tính biểu tượng của 
những năm 1960 không hề mất đi 
vẻ lôi cuốn mê hoặc của mình. Một 
điểm nhấn khác: chiếc đồng hồ 
cổ điển với bề mặt gợi nhớ bảng 
đồng hồ ở cả hai mẫu xe Porsche 
cổ điển.

Khám phá bộ sưu tập đầy đủ và 
rất nhiều sản phẩm khác dành cho 
những người say mê xe thể thao 

dựa trên những biểu tượng phong 
cách từ Zuffenhausen, cũ và mới, 
ngay tại Trung tâm Porsche của 
bạn. Để xem toàn bộ các dòng 
sản phẩm từ Bộ sưu tập thời trang 
của Porsche, vui lòng truy cập cửa 
hàng trực tuyến của chúng tôi tại 
www.porsche.com/selection.

Chúng tôi rất mong được tiếp đón 
bạn.

MỚI. Phù hiệu gắn lưới tản nhiệt 
– Cổ điển – Phiên bản giới hạn. 
WAP 050 060 0H

MỚI. Túi xách Weekender – Cổ điển –  
Phiên bản giới hạn. 
Lớp ngoài: 100% vải cotton. 
Hoa văn: 100% bằng da. Màu xanh đậm. 
Lớp vải lót: 100% polyester. 
WAP 035 008 0H

MỚI. Đồng hồ cổ điển – Phiên 
bản giới hạn. 
WAP 070 072 0H

MỚI. Găng tay bằng da – Cổ điển. 
100% bằng da. Màu đen. 
WAP 519 001-003 0H [Nam], 
WAP 518 001-003 0H [Nữ]

MỚI. Áo thun polo – Cổ điển. 
95% vải cotton, 5% vải sợi elastane. 

Màu xanh sẫm. 

WAP 718 00S-3XL 0H [Nam], 

WAP 717 0XS-XXL 0H [Nữ]

MỚI. Phiên bản áo thun sưu tập 
Số 7 – 901 – Phiên bản giới hạn. 
Mày nâu/màu be. 100% vải cotton.
WAP 712 0XS-3XL 0H

MỚI. Áo khoác da nam. 
100% bằng da cừu mềm. Màu đen. 
WAP 911 00S-3XL 0H

MỚI. Áo khoác nam – Cổ điển. 
100 % polyester. Màu xanh sẫm. 
WAP 715 00S-3XL 0H 

MỚI. Áo khoác nữ - Cổ điển. 
100% vải polyester. Màu hồng/màu be. 

WAP 710 0XS-XXL 0H 
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>> Bộ Sưu Tập Thời Trang của Porsche <<



Trào lưu? Đi ngược xu thế, và hơn thế nữa. 
Chiếc 718 Cayman S màu Trắng Carrera Metallic từ Porsche Exclusive.

Bất cứ điều gì bạn dự tính: chúng tôi đều đam mê đến từng chi tiết. Chúng 
tôi tin vào sự độc nhất vô nhị – và biến nó thành sự thật. Từng bước một. 
Từng chi tiết. Từng sắc thái khác nhau. Với kinh nghiệm. Với chuyên môn. 
Với sức mạnh của trí tưởng tượng – và sức mạnh của những đôi tay. Thêm 
vào sức mạnh của một người theo đuổi giấc mơ là giá trị thời gian. Nhuộm 
màu giấc mơ với cá tính và sức sống bằng thủ công tinh xảo. Giờ đến lượt 
bạn tạo nên điểm nhấn cho chiếc Porsche không thể nhầm lẫn của mình: 
cá nhân hóa.

718 Cayman S*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 9,5 (29,7) • ngoài đô thị 6,0 (47,1) • kết hợp 7,3 (38,7);  
lượng khí thải CO2 (kết hợp): 167 g/km.

Hãy tự do phát huy sự sáng tạo của bạn. Khả năng thì nhiều. Nhưng giới 
hạn thì ít và xa. Hãy mở rộng suy nghĩ. Tạo nên một điều gì đó mới mẻ: như 
chiếc 718 Cayman S trong màu Trắng Carrara Metallic. Đó là sự độc đáo 
và khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với mâm xe Carrera Sport 20 inch. Với tên xe màu bạc in trên cửa và các 
ống xả thể thao màu bạc. Hầu như bất cứ điều gì cũng có thể – tất cả các 
lựa chọn chi tiết độc quyền, chẳng hạn như nắp chụp bảo vệ hệ thống vệ 
sinh cụm đèn pha được sơn cùng màu ngoại thất.

Tinh thần táo bạo và giàu trí tưởng tượng này cũng được thể hiện bên trong 
nội thất. Tại đây, chất liệu da Xanh Graphite hài hòa với nhôm xước. Thảm lót 
sàn được cá nhân hóa với viền da phía dưới chân bạn. Nắp hộp đựng đồ tại 
bảng điều khiển trung tâm mang logo dòng xe. Logo Porsche thêu trên các 
tựa đầu ghế. Đai an toàn màu xám bạc ôm chặt bạn. Sự chú ý chuyển sang 
bảng táp-lô và đồng hồ bấm giờ Sport Chrono, với mặt đồng hồ màu trắng. 
Chỉ khi bất đắc dĩ, bạn mới muốn bước ra khỏi chiếc xe đặc biệt này. Sau đó, 
một lần nữa, bạn không phải làm điều đó.

Cách truy cập trực tiếp đến tất 
cả các lựa chọn Độc Quyền:  
quét mã QR.

Tạo nên chiếc xe thể thao mơ ước của bạn. Thông qua sự cống hiến và 
khéo léo. Nói cách khác, chúng tôi tạo nên một sản phẩm pha trộn hiệu 
suất thể thao với sự thoải mái, phong cách và phản ánh sở thích cá nhân 
của riêng bạn.
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Chương trình trải nghiệm xe trên 
tuyết Porsche Snow Force có 
lẽ là cuộc thử nghiệm cao nhất 
về khả năng lái xe cá nhân. Việc 
điều khiển một chiếc xe thể thao 
trong điều kiện băng tuyết trên 
lớp tuyết dày và bề mặt băng sẽ 
thử thách kỹ năng lái xe của bạn 
theo một cách hoàn toàn mới. 

Bình tĩnh trước áp lực. Đưa Hiệu Suất Thông Minh của Porsche đến cực điểm.

Chương trình trải nghiệm lái xe 
Porsche Driving Experience diễn 
ra trong bốn ngày, bao gồm hai 
ngày khám phá trọn vẹn cảm 
giác cầm lái chiếc xe thể thao 
tốt nhất thế giới trên băng tuyết. 
Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm tất 
cả các dòng xe của Porsche một 
cách đầy đủ nhất.

Các chuyên gia hướng dẫn được 
chứng nhận bởi Porsche sẽ phân 
tích để bạn thấy rằng việc lái xe 
Porsche trong thời tiết lạnh giá 
không có gì là đáng e ngại mà 
chỉ như tận hưởng một thử thách.

Porsche Snow Force mang lại  
smột trải nghiệm không bao giờ 
quên, cho dù cầm lái hay tham 
gia như một hành khách. 

Chúng tôi rất mong được chào 
đón bạn tại Yakeshi (Mông Cổ), 
Trung Quốc.

Văn hóa Mông Cổ
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Thời gian và Chi phí

Snow Force
19.02. – 22.02.2017
21.02. – 24.02.2017
23.02. – 26.02.2017
25.02. – 28.02.2017
27.02. – 02.03.2017
02.03. – 05.03.2017
04.03. – 07.03.2017
06.03. – 09.03.2017
08.03. – 11.03.2017
10.03. – 13.03.2017

Phí tham gia:
RMB 39.000

Phí người đi cùng:
RMB 6.500

Để đặt chỗ,  
vui lòng liên hệ:

Điện thoại: +86 400 8205-911
Email: drivingexperience@porsche.cn
hoặc truy cập: 
www.porsche.com/snowforce

Snow Force S
14.03. – 17.03.2017
16.03. – 19.03.2017

Phí tham gia:
RMB 45.000

Phí người đi cùng:
RMB 6.500

Snow Force RS
18.03. – 21.03.2017

Phí tham gia:
RMB 51.000

Phí người đi cùng:
RMB 6.500

Snow Force 
Khóa huấn luyện cơ bản trên băng và tuyết

Snow Force S
Khóa huấn luyện xử lý trên đường đua

Snow Force RS 
Khóa huấn luyện xử lý trên đường đua

Cấp độ:    Cơ bản 
Thời gian:   4 ngày (2 ngày lái)  
Dòng xe:   911, Boxster & 
  Cayman, Cayenne,  
    Macan, Panamera  
Cấp độ:   lốp xe mùa đông  
Số lượng tham  
gia tối đa:  40

Cấp độ:   Nâng cao 
Thời gian:  4 ngày (2 ngày lái) 
Dòng xe:  911, Boxster,   
  Cayman  
Lốp xe:   lốp gai 1,5 mm  
Số lượng tham  
gia tối đa:  32

Cấp độ:   Chuyên nghiệp 
Thời gian:  4 ngày (2 ngày lái) 
Dòng xe:  911  
Lốp xe:   lốp gai 4 mm   
Số lượng tham  
gia tối đa:  24

 T 3 đêm lưu trú bao gồm ăn sáng, ăn trưa  
 và ăn tối trong 3 ngày

 T Trải nghiệm đua xe go-kart trên băng

 T Di chuyển theo chương trình (sân bay,   
 khách sạn, phương tiện lái) 

 T 2 người trên một xe

 T 3 đêm lưu trú bao gồm ăn sáng, ăn trưa  
 và ăn tối trong 3 ngày

 T Trải nghiệm đua xe go-kart trên băng

 T Di chuyển theo chương trình (sân bay,   
 khách sạn, phương tiện lái) 

 T 2 người trên một xe

 T 3 đêm lưu trú bao gồm ăn sáng, ăn trưa  
 và ăn tối trong 3 ngày

 T Trải nghiệm đua xe go-kart trên băng

 T Di chuyển theo chương trình (sân bay,   
 khách sạn, phương tiện lái) 

 T 2 người trên một xe

Khóa Snow Force sẽ hướng dẫn bạn các 
nguyên tắc cơ bản khi lái xe trong các điều 
kiện thử thách. Chương trình bao gồm các bài 
tập Đánh Lái (Rally Flick), Sa Hình (Slalom), 
Sa Hình Xuống Dốc (Downhill Slalom) và Đánh 
Vòng (Circling).

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện Snow Force, 
bạn được quyền tham gia khóa Snow Force S, 
nâng cao kỹ năng lái xe ngoạn mục của mình.

Trong khóa này, các dòng xe thể thao độc quyền 
của chúng tôi được trang bị với lốp xe gai 1,5 mm 
mang lại khả năng bám đường phi thường trong 
suốt quá trình đánh lái và điều khiển với cường  
độ cao.

Khóa Snow Force RS được thiết kế dành riêng cho 
những đối tượng muốn trải nghiệm cảm giác điều 
khiển xe hiệu suất cao trong những điều kiện khắc 
nghiệt. Người tham gia phải trang bị đầy đủ các kỹ 
năng từ những khóa trước. Lốp xe gai 4 mm cung 
cấp độ bám đường cao hơn, cho phép sử dụng tối 
ưu và tức thì các thay đổi để đảm bảo kiểm soát 
toàn diện tại mọi thời điểm.  
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Trải nghiệm Porsche
Đặt lịch Lái Thử Xe Porsche   
tại Trung Tâm Porsche của bạn

Đặt Lịch Lái Thử Xe
Để đặt lịch lái thử mẫu xe Porsche mong muốn, vui lòng quét mã QR sau đây. 
Để đăng ký, vui lòng truy cập: https://events.porsche-ap.com/qr/VN/PN0316



Trung Tâm Porsche Sài Gòn
802 Nguyễn Văn Linh
Phường Tân Phú, Quận 7
Tp. HCM, Việt Nam.
ĐT: (+84 8) 5 4141 911
Fax: (+84 8) 5 4171 911

Trung Tâm Porsche Hà Nội
562 Nguyễn Văn Cừ
Phường Gia Thụy, Quận Long Biên
Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (+84 4) 6 2888 911
Fax: (+84 4) 6 2666 911

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2016

Các dòng xe giới thiệu trong ấn phẩm này được cấp phép lưu thông trên đường tại Đức. Một số trang thiết bị chỉ sẵn có dưới dạng tùy chọn trả phí. Tính khả dụng của các dòng xe và các tùy chọn có thể khác nhau 
theo từng thị trường do quy định và luật pháp tại địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết về trang thiết bị tùy chọn, vui lòng liên hệ Trung Tâm Porsche của bạn. Tất cả thông tin lần lượt về cấu tạo, tính năng, 
thiết kế, hiệu suất, kích thước, trọng lượng, mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành đều chính xác tại thời điểm chuẩn bị in. Porsche nắm giữ quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và các thông tin khác về sản 
phẩm mà không cần báo trước. Màu sắc thực tế có thể khác với ấn phẩm. Các lỗi và thiếu sót được miễn trừ.

Tất cả đoạn văn, hình ảnh và thông tin khác trong ấn phẩm này đều thuộc bản quyền của Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Không phần nào của ấn phẩm này được tái bản hay được lan truyền, trong bất kỳ phương thức 
hay qua bất kỳ phương tiện nào, mà không được cho phép bằng văn bản từ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche, the Porsche Crest, 718, 911, Carrera, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, 918 Spyder, Targa, PDK, Tequipment, PCM, PSM và các nhãn hiệu khác được đăng ký nhãn hiệu thuộc Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Đức.

*  Dữ liệu được trình bày tại đây được ghi nhận sử dụng thủ tục đo lường theo quy định (Chỉ thị [EC] 715/2007 trong phiên bản hiện hành). Các số liệu liên quan không được ghi nhận trên từng phương tiện và không 
cấu thành một phần của lời đề nghị. Dữ liệu này được cung cấp dành riêng cho mục đích so sánh giữa các dòng xe liên quan. Mức tiêu thụ nhiên liệu được ghi nhận trên phương tiện với thông số tiêu chuẩn. Mức 
tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 không chỉ được xác định bởi hiệu quả nhiên liệu của phương tiện mà còn bởi cách lái và các yếu tố khác không liên quan đến thông số kỹ thuật của phương tiện. Trang thiết 
bị tùy chọn có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu và hiệu suất của phương tiện. Tất cả động cơ xăng hiện tại từ Porsche đều tương thích với xăng ethanol có nồng độ lên đến 10%. Để biết thêm chi tiết về 
từng dòng xe, vui lòng liên hệ Trung Tâm Porsche của bạn. 

www.porsche.com Ấn bản: 09/2016  


