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Phiên bản 911 GT3 hoàn toàn mới. Sinh ra tại vùng đất Flatch.
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Với phiên bản xe đua thể thao, không có gì quan 
trọng hơn là một nền tảng vững chắc. Do đó, chúng 
tôi luôn gắn chặt với xuất phát điểm của mình.

Thân gửi những tín đồ đam mê Porsche,

Tại Porsche, chúng ta không chỉ gần gũi với những con đường – mà còn gần với 
quê nhà tại Swabia. Ngay cả biểu tượng hình khiên của Porsche cũng phản ánh rõ 
nét của nguồn gốc: Cùng với ‘Rössle’ (nghĩa là con ngựa trong tiếng Đức)  
ở Stuttgart và sắc màu của Württemberg. 

Những ngọn đồi xanh thẳm ở Swabia cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với chúng 
tôi. Hãy cùng khám phá một nơi mà có lẽ nhiều người cũng chưa từng nghe nói đến: 
Flatch. Quê nhà của môn đua xe thể thao của Porsche. Nơi mà nhịp đập trái tim của 
Porsche nhanh hơn bao giờ hết. 
 
Đó là nơi chiếc 911 GT3 mới đã hoàn thành những vòng đua đầu tiên của mình, âm 
thanh gầm rú của động cơ boxer 4,0 lít hút khí tự nhiên vang lên lần đầu, khung 
gầm cẩn trọng chuyển mình qua không biết bao dặm đường để được kiểm tra như 
phiên bản Porsche 911 Hybrid chuẩn bị cho giải đua Le Mans. Chúng tôi sẽ giới 
thiệu chi tiết hơn về “chiến binh” thuần chất Porsche này trong những trang tiếp 
theo.

Cũng nằm trong những dòng xe nổi bật: phiên bản Panamera Turbo S E-Hybird 
và Panamera Sport Turismo, cả hai phiên bản đều kế thường Porsche DNA theo 
cách đặc biệt riêng mà vẫn không làm mất đi nét đặc trưng vốn có của vùng đất 
Swabia. Ngoài ra, bạn có thể đến tham quan những nơi kỳ diệu trong thế giới của 
Porsche: nhà máy sản xuất động cơ mới tại Zuffenhausen, được biết đến như một 
‘Herzzentrum’ (nhà máy sản xuất chính), cũng như tất cả 9 chặng đua của giải đua 
FIA World Endurance Championship năm 2017 và 8 cuộc đua Porsche Mobil 1 
Super Cup, nhằm tôn vinh lễ kỷ niệm 25 năm diễn ra trong năm nay. Trường hợp 
bạn muốn tìm hiểu thêm về những di sản của vùng đất Swabia, bạn sẽ tìm thấy 
nhiều cảm hứng của vùng đất này trong Porsche Design, Bộ Sưu Tập Thời Trang 
của Porsche hoặc tại Viện bảo tàng Porsche. 
 
Mến chúc các bạn tìm thấy sự hấp dẫn cũng như thích thú khi đọc ấn phẩm của 
Porsche. 

Andreas Klingler 
Tổng Giám đốc 

 
911 GT3*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 19,4 · ngoài đô thị 8,8 · kết hợp 12,7; lượng khí thải CO2: kết hợp 288 g/km.
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Phiên bản 911 GT3 
hoàn toàn mới. 
Sinh ra tại vùng đất Flatch.
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Nhiều người vẫn chưa bao giờ nghe 
về điều đó. Một số tin rằng đó chỉ 
là lời đồn thổi. Tuy nhiên, đối với 
người hâm mộ thực sự, đằng sau 
những ngọn đồi xanh của vùng 
Swabia ở Đức, một vùng đất hứa 
luôn tồn tại: Flacht.Quê hương của 
môn đua xe thể thao của Porsche. 
Quê nhà của chúng tôi. Nơi mà 
nhịp đập trái tim của Porsche 
nhanh hơn bao giờ hết. Nơi mà 
công việc hằng ngày là sản xuất 
hàng loạt các xe đua thể thao.  
Nơi thí nghiệm cái mới là nền tảng. 
Và tính chuẩn xác là đam mê hàng 
đầu của chúng tôi.

Tại đây, Flacht, nơi mà chiếc 911 
GT3 hoàn toàn mới đã khởi động 
những vòng đua đầu tiên. Nơi mà 
âm thanh mạnh mẽ của động cơ 
4,0 lít đối đỉnh hút khí tự nhiên 
vang lên lần đầu. Đây là nơi mà 
khung xe chuyển động trên hàng 
vạn dặm đường kiểm tra dưới sự 

Một ngày tại Flatch không có 24 tiếng.
Mà là 8,640,000 phần trăm của một giây.

kiểm soát gắt gao vốn dĩ chỉ dành 
cho chiếc Porsche 919 Hyrbid khi 
chuẩn bị cho mùa giải Le Mans. 

Các kỹ sư của chúng tôi đã dồn 
mọi tâm huyết và kinh nghiệm 
đường đua vào chiếc xe này, cải 
tiến và tinh chỉnh không ngừng 
nghỉ đến tận đêm. Và sau cùng, tất 
cả họ có thể nói rằng: “Nó không 
thể tốt hơn được nữa.” Và chỉ để 
hỏi bản thân mình vào sáng ngày 
hôm sau: “Chúng ta có thể làm cho 
nó tốt hơn không?” Nhanh hơn một 
phần trăm giây, một phần trăm linh 
hoạt hơn, hoặc nhẹ hơn một trăm 
gram?

Khi đó – và chỉ khi đó – chúng ta 
có thể phân biệt được sự khác biệt 
lớn nhất, đó chính là Porsche.

Sinh ra tại vùng Flatch. 
Phiên bản 911 GT3 hoàn toàn mới.

 
911 GT3*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 19,4 · ngoài đô thị 8,8 · kết hợp 12,7; lượng khí thải CO2: kết hợp 288 g/km.
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Khi thực tế phản ánh đúng bản chất. 
Những điểm nổi bật.

Tính lái năng động:  
khung gầm của một mẫu xe 
đua kết hợp với hệ thống động 
cơ biến thiên và hệ dẫn động 
trục sau với phương thức điều 
chỉnh theo chất GT.

Hiệu suất:  
Động cơ 6 xy-lanh 4,0 lít đối 
đỉnh nằm ngang và hút khí 
tự nhiên được thừa hưởng từ 
động cơ 911 GT3 sản sinh 
công suất đến 368 kW (500 
mã lực), 460 Nm với số vòng 
tua lớn.

Cấu trúc nhẹ:  
Thân xe thiết kế bằng vật liệu 
nhôm và hợp chất thép, phía 
trước và sau làm bằng nhựa 
tổng hợp polyurethanecó 
trọng lượng nhẹ, tấm che 
động cơ, giá đỡ và cánh gió 
sau thiết kế hoàn toàn bằng 
sợi carbon, thanh kết nối bằng 
titanium.

Hệ truyền động: 
Hộp số tự động 7 cấp ly hợp 
kép của Porsche (PDK) giúp 
cải thiện hiệu suất. Tùy chọn: 
Hộp số tay thể thao GT 6 cấp 
với thời gian chuyển đổi ngắn.

Thiết kế và tính khí  
động học:  
Thiết kế phía trước và phía 
sau hoàn toàn mới, đèn pha 
chính Bi-Xenon, đèn hậu điều 
chỉnh ba chiều, bảng điều 
khiển sau cùng bộ khuếch tán, 
thanh cản phía trước và cánh 
gió phía sau tạo nên lực đẩy 
khí động học.

Độ an toàn: 
Hệ thống cân bằng trên xe 
tinh chỉnh hệ thống động cơ 
xe thể thao, hệ thống phanh 
hiệu suất cao với cặp phanh 
đĩa nhôm sáu pít-tông ở trục 
trước và bốn pít-tông tương 
đương ở trục sau.

Không có gì ngoài 
thực tế: Quét 
mã hoặc truy 
cập thông tin 
tại:www.porsche.
com/qr/911-gt3-
highlights-www

911 GT3*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 19,4 · ngoài đô thị 8,8 · kết hợp 12,7; lượng khí thải CO2: kết hợp 288 g/km.

Âm thanh: 
Âm thanh của khối động cơ 
thuần chủng hút khí tự nhiên 
với hiệu suất cao thuần khiết.
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Khoảng chín giờ sáng. Vào một 
ngày thứ Ba như mọi ngày. Hay thứ 
Tư. Lượn trên các ngọn đồi xanh 
mướt. Mặt trời lấp ló. Cảnh đẹp ở 
Swabian thật bình dị.

Sự bình yên bị phá vỡ bởi một 
chiếc xe đang trên hành trình thử 
nghiệm. Chiếc xe lướt qua đoạn 
đường lái thử tại Weissach. Thẳng 
hướng bắc, gặp đoạn cắt Can-Am-
Nord và tiếp theo là Bott chicane. 
Ngược lên trung tâm Alter Hof? 
Đỗ xe phía bên trái. Lên số hai, 
chiếc xe vượt qua đỉnh của vùng 
đất Flacht. Thả dốc dài với tốc độ 
nhanh–những phòng hội nghị quan 
trọng của trung tâm Motorsport 
xuất hiện vụt qua bên cửa sổ. Quay 
ngược về phía bắc. Một lần nữa. Và 
tiếp tục lần nữa. Cứ thế hết tháng 
này qua tháng khác. Đó chính là sự 
tinh chỉnh.

Ngôi sao sáng của đường đua Flacht? 
Không hào nhoáng.

Khung gầm được tinh chỉnh theo phong cách xe đua.

Có vẻ như sự cống hiến của đua 
xe là thực sự, và trên hết là một 
vấn đề của triết học. Không chỉ là 
Plato, Hegel và Kant mà triết học 
ở đây còn là sự tinh chỉnh, và cụ 
thể hơn là hệ thống khung gầm 
của phiên bản 911 GT3 mới. Và đó 
cũng là một nhiệm vụ phức tạp.

Thật vậy, các kỹ sư của chúng tôi 
tại Flacht thực hiện với các tham 
số tương tự như trong môn đua xe 
thể thao. Tại Porsche, việc chuyển 
giao công nghệ không phải là một 
lời hứa suông.

Hệ tư tưởng của 10 năm trước: hệ 
thống giảm xóc cứng hơn đá. Kết 
quả là lò xo, thanh chống lật và bộ 
giảm xóc đã được kết hợp hoàn 
hảo hơn. Nhưng cứng không có 
nghĩa là hiệu suất tốt nhất. Ví dụ, 

khi bề mặt không phẳng như một 
chiếc bánh kếp Swabian, không 
phải tất cả bốn bánh xe đều có thể 
tiếp xúc mọi lúc. Điều đó có nghĩa 
là lực kéo giảm đi, giảm lực gia tốc 
ngang và lực phanh.

Để cải thiện thêm cho tính lái năng 
động, phiên bản 911 GT3 mới được 
thừa hưởng thiết kế khung gầm 
hoàn toàn mới. Kết quả là: mạnh 
mẽ, trục quay và khả năng điều 
hướng ổn định cùng độ chính xác 
hoàn hảo.

Sự thoải mái khi di chuyển đường 
dài cũng là yếu tố không thể bỏ 
qua. Để đạt được tất cả điều đó, 
chúng tôi cho rằng chạy thêm một 
vài ngàn vòng là điều nên làm. Biên 
độ góc, thanh chắn và thanh chống 
lật cũng có thể được điều chỉnh 
dành riêng cho đường đua.

 
911 GT3*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 19,4 · ngoài đô thị 8,8 · kết hợp 12,7; lượng khí thải CO2: kết hợp 288 g/km.

111010

>> Phiên bản 911 GT3 hoàn toàn mới <<



Các phiên bản E-Hybrid của Panamera Turbo S. 
Can đảm thay đổi mọi thứ.

Những người dẫn đầu luôn luôn phải bước tiếp. Bằng chứng là: phiên 
bản Panamera Turbo S E-Hybrid ra đời. Phiên bản hybrid cao cấp này 
được phát triển từ động cơ V8 tăng áp kép 4,0 lít mạnh mẽ kết hợp 
cùng động cơ điện với châm ngôn là: hiệu suất.

Phiên bản Panamera Turbo S E-hybrid tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ 
trong 3,4 giây với tổng công suất tối đa 500 kW (680 mã lực) và tốc độ 
tối đa 310 km/giờ (192 dặm/giờ)

Trong khi đó, phiên bản trục cơ sở dài Panamera Turbo S E-Hybrid 
Executive được phát triển thoải mái với: chỗ để chân rộng với không 
gian tiện nghi ở khoang sau. Là khoang ghế thương gia thực thụ -  
sử dụng trên đường đến sân bay hay tham gia cuộc họp.

Cả hai mô hình là sự kết hợp thông minh giữa công nghệ hybrid với kết 
nối toàn diện cùng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cực kỳ hiện đại.  
Các kỹ sư đã chuyển sự phấn khích thành những xúc cảm mạnh mẽ.  
Và sức mạnh đến từ hiệu suất cao nhất.

Những điểm nổi bật: 
• Công suất tối đa của hệ thống lên đến 500 kW (680 mã lực) 
• Động cơ V8 tăng áp kép 4,0 lít, công suất 404 kW (550 mã lực) 
• Động cơ điện 100 kW (136 mã lực) 
• Hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK) 
• Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn phần 
• Gói Kích Hoạt Chế Độ Thể Thao (Sport Chrono) 
• Hệ thống treo khí nén chủ động 
• Hệ thống dẫn động bánh sau (trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản  
   Panamera Turbo S E-Hybrid Executive) 
• Các tính năng khác biệt với màu Xanh Acid: cụm đồng hồ, gá kẹp  
   phanh, biểu tượng ‘e-hybrid’ trên cửa trước và ký hiệu dòng xe ở cửa  
   cốp phía sau

Các phiên bản Panamera Turbo S E-Hybrid*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: kết hợp 2,9; lượng khí thải CO2: 140 g/km;  
mức điện năng tiêu thụ: kết hợp 16,2 kWh/100km.
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Ở các phiên bản Panamera Turbo S E-Hybrid, cảm giác lái tương tự 
như bạn đang lái trong một chiếc Porsche: đậm chất thể thao. Điều 
này được minh chứng bởi: sự linh hoạt, tính lái năng động và sự an 
toàn. Dĩ nhiên bao gồm cả sức mạnh vượt trội. 
 
Yếu tố quyết định là sự tương tác giữa động cơ đốt trong và động cơ 
điện: hai động cơ chuyển động và hỗ trợ cho nhau một cách hoàn 
hảo. Động cơ đốt trong tạo ra công suất và cực đại hóa mô men xoắn. 
Mômen xoắn cực đại của động cơ điện được cung cấp ngay tức thời.

Tóm lại: công nghệ lái bắt nguồn từ xe đua thể thao. Đã chứng minh 
trên đường đua, và giờ được chuyển sang đường trường với các phiên 
bản Panamera Turbo S E-Hybrid mới.

Cảm giác lái.
Các phiên bản Panamera Turbo S E-Hybrid*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: kết hợp 2,9; lượng khí thải CO2: 140 g/km;  
mức điện năng tiêu thụ: kết hợp 16,2 kWh/100km.
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Ở các phiên bản Panamera Turbo S E-Hybrid mới, bạn 
có thể sử dụng nút chuyển đổi chế độ và Hệ Thống 
Quản Lý Liên Lạc của Porsche (PCM) để lựa chọn các 
chế độ lái. Mặt khác, các chế độ lái xe hoàn toàn tự 
động, nghĩa là khái niệm lái cải tiến này có thể mở ra 
tiềm năng tối đa trong mọi tình huống.

Tăng cảm xúc lái.
Giảm lượng khí thải.

Các chế độ lái.

Các chế độ

Chế độ E-Power đảm bảo trải 
nghiệm lái xe bằng động cơ điện 
mạnh mẽ, toàn diện với mức tiêu thụ 
nhiên liệu bằng không và không có 
khí thải, ví dụ: trong đô thị. Động cơ 
đốt trong được khởi động khi bạn cần 
tăng thêm sức mạnh.

Chế độ Hybrid Auto khai thác những 
ưu điểm hiệu suất của hệ thống kết 
hợp. Dựa vào yêu cầu trong mỗi tình 
huống - ví dụ: Trên những con đường 
ngoại ô - Chiếc xe được điều khiển bởi 
động cơ điện, động cơ đốt trong hoặc 
là sự kết hợp của cả hai động cơ. Trong 
giai đoạn chạy trớn, động cơ đốt trong 
được ngắt >> 

Hãy tưởng tượng bạn cần tăng 
thêm hiệu suất và khả năng phản 
hồi, ví dụ: Khi muốn vượt: tín hiệu 
cần tăng công suất được kích hoạt 
để tận dụng toàn bộ mô-men xoắn 
của hệ thống có sẵn từ động cơ 
điện và động cơ đốt trong để tạo 
ra lực đẩy tối đa.

Những khúc ngoặt. Những vòng 
quay. Những con đường zích zắc. Ở 
chế độ SPORT, quan trọng hơn tất 
cả: cảm xúc lái. Để có được điều 
này, động cơ đốt trong được mặc 
định kích hoạt. Khả năng tăng tốc 
tương tác với động cơ điện để đạt 
được sức mạnh tối đa.

Chế độ SPORT PLUS cho phép 
bạn trải nghiệm hoàn toàn các tính 
năng của xe - ví dụ: Trên đường 
đua. Công suất dự trữ của động cơ 
đốt trong được sử dụng để sạc pin.
Kết quả: sẵn sàng tăng tốc lớn để 
đạt tốc độ tối đa.

Chế độ E-Power

>> không phát sinh khí thải. Nhờ khả 
năng phục hồi của hệ thống, năng 
lượng phanh được chuyển thành năng 
lượng điện và được lưu trữ cho đến khi 
cần sử dụng cho việc chạy bằng động 
cơ điện toàn phần.

Các phiên bản Panamera Turbo S E-Hybrid*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: kết hợp 2,9; lượng khí thải CO2: 140 g/km;  
mức điện năng tiêu thụ: kết hợp 16,2 kWh/100km.

Chế độ Hybrid Auto

Chế độ THỂ THAO (SPORT) 

Chế độ THỂ THAO CAO CẤP (SPORT PLUS)
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Các phiên bản Panamera Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: đô thị 13,1-7,9 ·ngoài đô thị 7,4-5,9  
· kết hợp 9,5-6,8; lượng khí thải CO2: kết hợp 217-178 g/km. 
Phiên bản Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: kết hợp 2,5; lượng khí thải CO2: 125 g/km;  
lượng điện năng tiêu thụ: kết hợp 15,9 kWh/100 km.

Phiên bản Panamera Sport Turismo mới. 
Không ngừng mạo hiểm.

Đến vạch xuất phát. Để khởi động với một chiếc xe thể thao, tất cả những 
gì cần làm là phải tiến về phía trước. Trong công việc. Trong cuộc sống 
thường nhật. Và thoát khỏi cuộc sống thường nhật. Những nơi bạn khao 
khát muốn đến? Mục tiêu thể thao chưa được hoàn thành? Hãy bắt đầu thôi 
nào.

Chấp nhận, triển khai, thực hiện. Đó là nguyên tắc của phiên bản 
Panamera Sport Turismo. Một mẫu xe mang đặc trưng thể thao rõ nét, 
hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày và thiết kế tạo nên những tiêu chuẩn 
mới không chỉ ở Porsche. Khái niệm về mẫu xe chinh phục mọi nẻo đường: 
tính độc đáo.

Được dẫn động bởi một thế hệ động cơ mới công suất cao. Sự dũng cảm 
để thách thức với các quy ước lái xe. Một chiếc Porsche chính thống? Hay 
một mẫu xe Panamera không phải điển hình? Phiên bản Panamera Sport 
Turismo mới được định hình bởi chính bản thân chiếc xe đó. 

Được thiết kế dành cho những ai không muốn người khác chỉ bảo mình 
phải làm gì tiếp theo. Mà dành cho nhưng ai có đủ sự dũng cảm để đứng 
dậy và bước tiếp. Ngay lập tức
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Ấn tượng: dãy đèn sau chiếu 
sáng. Với đèn hậu LED điểu chỉnh 
ba chiều và đèn phanh bốn điểm, 
mẫu xe thực sự ấn tượng ngay từ 
cái nhìn đầu tiên.

Tính ứng dụng hàng ngày: cửa 
sau thiết kế mở rộng cùng gờ 
khoang hành lý thấp. Tính đến 
đỉnh của hàng ghế sau, Sport 
Turismo có sức chứa đến 520 lít.

Thanh lịch: Phía trên đường gân 
nổi bật, đường viền cửa sổ được 
nối dài và đường cong mui có 
độ dài tương xứng mang đến vẻ 
mạnh mẽ. Trục cơ sở dài. Phía 
trước, mũi xe thiết kế tương đối 
ngắn.

 
Chủ đích: phần đuôi cong và rộng. 
Tất cả các đường nét nhấn mạnh 
định hướng thiết kế ngang của xe.

Năng động: tính từ điểm đầu của 
cửa sau, đuôi xe của có thiết kế 
hoàn toàn khác biệt. Đường viền 
cửa sổ được nối dài ra phía sau. 
Tuy nhiên, hành khách ở hàng 
ghế sau có thể lên xuống xe dễ 
dàng với khoảng không gian rộng 
trên đầu.

Tuyệt vời: cánh gió linh hoạt.  
Ở tốc độ cao, cánh gió sẽ nâng 
lên làm giảm lực xuống trục sau 
giúp đảm bảo sự cân bằng trong 
khi lái, hiệu suất cao cùng với 
cảm xúc lái tuyệt hơn bao giờ hết.

Là một chiếc Panamera thông thường - nhưng với đặc trưng riêng. Hiệu 
suất và sự tiện nghi không phải là những yếu tố mâu thuẫn, mà là thực thể 
thống nhất. Tính lái năng động và hiệu suất cũng tương tự - các kỹ sư của 
chúng tôi luôn không ngừng cải thiện cả hai song song nhau.

Về cơ bản, phong cách luôn cần sự can đảm 
để định hình hướng đi của riêng bạn.

Các phiên bản Panamera Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: đô thị 13,1-7,9 ·ngoài đô thị 7,4-5,9 
 · kết hợp 9,5-6,8; lượng khí thải CO2: kết hợp 217-178 g/km. 
Phiên bản Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: kết hợp 2,5; lượng khí thải CO2: 125 g/km;  
lượng điện năng tiêu thụ: kết hợp 15,9 kWh/100 km.
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Nội thất được thiết kế lại hoàn toàn – nhưng vẫn giữ nguyên vẹn những 
nguyên tắc mang tính cổ điển của Porsche. Một vài ví dụ: bảng điều khiển 
trung tâm để truy cập nhanh vào mục chuyển đổi cấp số từ màn hình cảm 
ứng đa chức năng. Bảng điều khiển phẳng và rộng.

Bộ phận điều chỉnh tương ứng nằm tại vị trí trung tâm và trong tầm nhìn 
của người lái - với thiết kế cổ điển hình kim. Ngoài ra còn có một màn hình 
có độ phân giải cao. Bạn có thể tham khảo các thông tin khác nhau trên 
các màn hình hiển thị này, chẳng hạn như hệ thống định vị hoặc Hệ Thống 
Hỗ Trợ Tầm Nhìn Ban Đêm (Night View Assist).

Khái niệm điều khiển trung tâm vô cùng độc đáo: Khoang Lái Tiên Tiến 
của Porsche (Porsche Advanced Cockpit). Bảng điều khiển trung tâm với 
hệ thống Điều Khiển Cảm Ứng Trực Tiếp (Direct Touch Control) có bề mặt 
bằng kính hiển thị các nút cảm ứng được sắp xếp theo từng nhóm phù hợp. 
Ở giữa: bộ chọn hộp số nhỏ gọn. Bảng điều khiển kết hợp màn hình cảm 
ứng 12 inch với độ phân giải cao. Màn hình có thể tùy chỉnh khả năng truy 
cập nhanh và dễ dàng đến các chức năng quan trọng. Kết hợp với tùy chọn 
kiểm soát nhiệt độ tự động bốn vùng tùy chọn và ghế ngồi chỉnh điện riêng 
biệt phía sau, hành khách phía sau cũng có màn hình cảm ứng riêng.

Và còn gì thêm nữa? Bạn quyết định: các tùy chọn ghế khác nhau, nội thất 
bọc da hoặc kết hợp hai tông màu? Các loại gỗ cao cấp, nhôm hay carbon? 
Thể thao hơn? Sang trọng hơn? Hoặc cả hai? Nhờ có nhiều tùy chọn cá nhân 
hoá, những mong muốn và yêu cầu của bạn dường như không có giới hạn.

Trên hết, có rất nhiều không gian và sự thoải mái. Không phải là một chiếc 
xe thể thao điển hình? Mà hoàn toàn là mẫu xe điển hình của phiên bản 
Panamera Sport Turismo.

Hơn 60 năm sản xuất xe thể thao. 
Vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ.

Các phiên bản Panamera Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: đô thị 13,1-7,9 ·ngoài đô thị 7,4-5,9 
 · kết hợp 9,5-6,8; lượng khí thải CO2: kết hợp 217-178 g/km. 
Phiên bản Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: kết hợp 2,5; lượng khí thải CO2: 125 g/km;  
lượng điện năng tiêu thụ: kết hợp 15,9 kWh/100 km.
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Có lòng can đảm. Đi theo một định 
hướng duy nhất: hướng đến tương lai.

Là một mẫu xe Thể thao Turismo, phiên bản Panamera 
mới tiến xa hơn một bậc, không chỉ về mặt thiết kế. 
Mẫu xe đã thành công khi đạt được sự cân bằng giữa 
công việc, gia đình, thời gian giải trí và cảm xúc lái. 
Khái niệm 4+1 ghế ngồi. Khoảng không trên đầu rộng 
và chỗ duỗi chân thoải mái. Dung tích chứa gia tăng 
đáng kể - thích hợp cho mục đích lưu trữ hồ sơ, xe đạp 
đua, hành lý du lịch. Hay cho những buổi họp với quan 
trọng đặc biệt: tất cả dành cho bạn.

Dòng xe Panamera Sport Turismo nâng cấp với 5 chế 
độ của hệ thống lái xe hình thành. Panamera 4 Sport 
Turismo với động cơ V6 3,0 lít tăng áp sản sinh công 
suất 243 kW (330 mã lực). Panamera 4 E-Hybrid Sport 
Turismo với tổng công suất của toàn hệ thống lên đến 
340 kW (462 mã lực). Trong khi Panamera 4S Sport 

Turismo, động cơ V6 2,9 lít tăng áp kép sản sinh công 
suất 324 kW (440 mã lực) mạnh mẽ. Tiếp đó là động 
cơ diesel V8 4,0 lít tăng áp kép ở phiên bản Panamera 
4S Diesel Sport Turismo. Công suất: 310 kW (422 mã 
lực). Còn ở phiên bản Panamera Turbo Sport Turismo: 
động cơ V8 4,0 lít tăng áp kép cung cấp một sức mạnh 
đáng kinh ngạc lên đến 404 kW (550 mã lực).

Hệ thống điều khiển khung gầm, hệ thống Kiểm Soát 
Khung Gầm Chủ Động Thể Thao của Porsche (PDCC 
Sport) hoặc hệ thống lái cầu sau, tăng trải nghiệm lái 
và độ an toàn. Hệ thống hỗ trợ phong phú mang đến 
sự an toàn và tiện nghi hơn. Nhờ hệ thống Porsche 
Connect, tất cả các phiên bản Panamera Sport 
Turismo đều được kết nối với thế giới số. Hội tụ tất cả 
những gì bạn cần cho hành trình hướng tới tương lai.

Các phiên bản Panamera Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: đô thị 13,1-7,9 ·ngoài đô thị 7,4-5,9 
 · kết hợp 9,5-6,8; lượng khí thải CO2: kết hợp 217-178 g/km. 
Phiên bản Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: kết hợp 2,5; lượng khí thải CO2: 125 g/km;  
lượng điện năng tiêu thụ: kết hợp 15,9 kWh/100 km.
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Nhà máy sản xuất.

Con người có thể có bất cứ nơi đâu. Robot chỉ khi cần thiết.

Động cơ là bộ phận quan trọng nhất của một chiếc Porsche. Điểm đặc trưng của thương hiệu 
hiện đang được trưng bày một cách ấn tượng tại nhà máy lắp ráp động cơ mới tại Zuffenhausen, 
nơi lắp ráp động cơ thế hệ mới nhất V8. Hành trình tham quan nhà máy sản xuất sẽ dẫn bạn đến 
một phòng thí nghiệm công nghệ cao hơn là một nhà máy sản xuất ô tô cổ điển. Tương lai được 
tìm thấy tại nơi này.

iữa năm 2013. Một phòng nghỉ nhỏ tại nhà máy nguyên 
thủy của Porsche, đông đúc người. Thành viên Hội 
đồng quản trị, bộ phận phát triển, và những thành viên 
nhà máy đều hướng về Christian Will, Giám đốc bộ 
phận lắp ráp và linh kiện. Vẫn còn 34 tháng trước khi 
thế hệ thứ hai của Porsche Panamera đi vào sản xuất – 
với động cơ 8 xy-lanh được cải tiến. Nhưng thời gian là 
cốt lõi. Kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất động 
cơ phục vụ cho cả Tập đoàn Volkswagen, do đó năng 
lực sản xuất cần được mở rộng. “Chúng ta sẽ thành 
công.” Will chắc chắn. Mọi thứ được nhanh chóng 
quyết định: nhà sản xuất xe thể thao sẽ đầu tư khoảng 
80 triệu euro để xây dựng nhà máy mới sản xuất động 
cơ tại Zuffenhausen.

3 năm sau, vào một ngày mùa hè oi bức, Christian 
Will đang trong tâm trạng hân hoan. Quy trình sản 
xuất hàng loạt đã đi vào hoạt động. “Mọi thứ đều đúng 
theo kế hoạch”, ông nói. Thậm chí, xây dựng nên nhà 
máy này, Porsche đã trở thành người tiên phong trong 
nhiều lĩnh vực. Riêng bộ phận lắp ráp cũng tự hào có 
khoảng hơn 100 kỹ thuật cải tiến. “Bạn cần một môi 
trường công nghệ cao để tạo ra được động cơ công 
nghệ cao,” Will giải thích. Ông đón khách ở sảnh, nơi 
giống với một trung tâm công nghệ hơn là nhà máy. 
Dây chuyền lắp ráp dài 432m tọa lạc tại tầng 3. Được 

G
Viết bởi  Johannes WINTERHAGEN    Hình ảnh được chụp bởi Heiko SIMAYER  Trích từ ấn phẩm Porsche Christophorus, số 379.

thiết kế với hệ thống đèn LED chiếu sáng, cơ sở vật 
chất hiện đại sạch sẽ - gần giống với phòng thí nghiệm 
có chuyên môn cao. Với sàn trắng và máy móc tối tân, 
thiết kế tinh tế của nhà máy đã thiết lập nên những 
tiêu chuẩn mới, tinh chỉnh lại những định nghĩa trong 
quá khứ của chúng ta về tương lai. Nổi bật giữa những 
thiết bị chuẩn xác là hình ảnh các nhân viên nhà máy 
trong đồng phục áo thun đỏ đang theo dõi hoạt động 
vận hành của động cơ trên màn hình máy tính. Hơn 
200 động cơ có thể được lắp ráp tại Zuffenhausen chỉ 
trong một ngày. Sản xuất động cơ là một trong những 
lĩnh vực chuyên môn chính của công ty. Và tại nhà máy 
sản xuất mới này, những kỹ thuật viên có trình độ cao 
được giao nhiệm vụ xây dựng nên bộ phận quan trọng 
trong mỗi chiếc xe thể thao – lắp ráp các động cơ cho 
những chiếc Porsche danh tiếng thế giới.

Dây chuyền sản xuất hình chữ U. Ở cuối một dây 
chuyền là vỏ xy-lanh được giao cẩn thận cho người vận 
chuyển – Kim loai tinh khiết, không che đậy, vẫn chưa 
thể hoạt động. Ở cuối dãy khác là băng chuyền dùng 
để kiểm tra sự vận hành của máy móc đã hoàn thiện. 
Dây chuyển kiểm tra này vô cùng sắc lạnh, mỗi máy 
móc đều phải thông qua nó. Hành trình từ lúc bắt đầu 
cho đến kết thúc quá trình sản xuất mất khoảng 6,2 
giờ đồng hồ, đó là tổng thời gian máy móc nằm trên 
dây chuyền sản xuất.
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Sự sắp xếp hoàn hảo cho động cơ hoàn hảo. 
Cũng tương tự như trên đường đua, thiết bị chuyển tải 
máy móc luôn hoạt động. Các bộ phận lắp ráp có kích 
thước lớn, như đầu xy-lanh, được lắp đặt trước đó và 
đưa vào vị trí trung tâm như mô hình xương cá. Các 
thiết bị khác được bổ sung vào bằng các phương tiện 
vận chuyển tự động bằng điện – các tuyến đường này 
được dẫn dắt bởi khoảng 16,000 điểm từ được cài đặt 
sẵn dưới sàn. Các bố trí đơn dòng hiện đại này thể 
hiện triết lý sản xuất của Porsche, luôn xoay quanh con 
người. Mỗi nhân viên nên làm việc đa dạng tại nhiều 
khâu có thể trên mỗi động cơ. “Mục đích là để tất cả 
nhân viên đều nắm được tất cả các quy trình, có thể 

Đặt đúng vị trí: các linh kiện được đặt linh hoạt vào các vị trí phù hợp và lý tưởng nhất trong quá trình sản xuất.

làm việc ở bất cứ khâu nào trong toàn bộ quy trình sản 
xuất”. Will nói. “Chúng tôi bám sát lý tưởng của mô hình 
sản xuất tay nghề cao, chỉ sử dụng robot khi cần sự 
chính xác tuyệt đối cho những nhiệm vụ giống nhau.”

Nhà máy sản xuất động cơ mới phản ánh cách tiếp cận 
mang tính hệ thống của Porsche với việc sản xuất ô 
tô. Khách tham quan có thể cảm nhận được sức mạnh 
trong các hệ thống lái mới này. Bởi vì Porsche đã từ 
chối thỏa hiện khi nói đến cốt lõi của những chiếc xe 
đua thể thao: động cơ xe.

Toàn bộ máy móc và quy trình đều được thiết kế để hỗ 
trợ đắc lực cho con người trong môi trường được cài 
đặt sẵn. Điển hình là máy vận chuyển thiết bị được thiết 
kế để nhân viên có thể điều chỉnh độ cao và xoay động 
cơ 360 độ. Tính năng này rất lý tưởng cho nhân viên 
kỹ thuật. “Không ai mong đợi bác sĩ phẫu thuật tim chỉ 
làm việc với đôi tay của mình, mà họ còn phải sử dụng 
cả cái cái đầu của mìn”. Will nói. Nhà máy này dự kiến 
trong tương lai sẽ sản xuất đến 20 chi tiết khác nhau 
của động cơ 8 xy-lanh. Để đảm bảo sự phối hợp chính 
xác giữa hoạch định và kết quả, mỗi động cơ được gắn 

Christian WILL

“Không ai  
  mong muốn  
  bác sĩ phẫu    
  thuật tim lại  
  làm việc với  
  đôi tay thay  
  vì là đầu óc  
  của họ.”

Công việc đòi hỏi sự chính 
xác: con người chịu trách 
nhiệm với công việc của mình, 
trong khi máy móc đóng vai 
trò phụ tá.

với một mã số riêng biệt suốt hành trình vận hành của 
máy. Tất cả những chi tiết lớn cũng mang mã số ma 
trận dữ liệu, đồng nghĩa mỗi quy trình sản xuất đều 
được quan sát và theo dõi bởi hệ thống IT theo thời 
gian thực. Dữ liệu từ 10 kết quả thử nghiệm mà động 
cơ phải vượt qua trong quá trình sản xuất sẽ được ghi 
lại và phân tích. Với khoảng 2,300 dữ liệu riêng lẻ, bộ 
đôi máy kỹ thuật số đã được hình thành. Mục tiêu nhằm 
ngăn chặn những bất thường về chất lượng ngay từ lúc 
bắt đầu.

2928

>> Nhà máy sản xuất <<



Hiệu suất cao: 400 nhân viên 
sản xuất trên 200 động cơ 
mỗi ngày.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để đảm bảo môi trường sạch 
sẽ trong quá trình sản xuất đó là ngăn bụi bẩn lọt vào 
ngay từ khâu đầu tiên, tức là khâu lắp ráp và khâu hậu 
cần phải tách biệt với nhau. Các nhà phân phối các linh 
kiện sẽ đến tầng trệt. Từng chiếc xe tải sẽ chạy lên 
đoạn dốc ngược lại. Khu vực bốc dỡ hàng hoàn toàn 
khép kín với trung tâm hậu cần.

Kế hoạch cho tương lai 
Gấn cuối thập kỷ này, Porsche cũng sẽ sản xuất động 
cơ điện tại Zuffenhausen. “Nhà máy sản xuất động cơ 
mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch 
điện khí hóa của chúng tôi,” ông Oliver Blume, Chủ 
Tịch Ban Điều Hành của Porsche AG tại Đức tuyên bố 
tại buổi lể ra mắt nhà máy. Bất kể chiếc Porsche được 
lái bằng xăng, dầu hay điện, thì hệ thống lái vẫn là bộ 
phận trung tâm – và động cơ đó bắt đầu được khởi tạo 
từ Zuffenhausen.

Không cho phép bất cứ hạt bụi nhỏ nào 
Động cơ hiện đại không chỉ được thiết kế để đạt 
hiệu suất cao - chúng cũng nên tiêu thụ lượng nhiên 
liệu thấp hơn. Động cơ xăng V8 mới trong mẫu xe 
Panamera Turbo là một ví dụ điển hình. Động cơ này 
sản sinh công suất 410kW (550 mã lực) với dung tích 
4 lít, chỉ cần 9,3 – 9,4 lít (30,4 – 30,1) nhiên liệu theo 
Chu trình lái xe theo chuẩn mới của Châu Âu (NEDC) 
ở chế độ Bình Thường. Những con số này đạt được 
dựa trên nhiều sự cải tiến của từng cá nhân. Ví dụ, lớp 
lót xy-lanh được phủ một lớp mỏng chỉ khoảng 150 
micrometer, giúp giảm ma sát và làm tăng hiệu quả 
nhiên liệu. Sự sạch sẽ là yếu tố cốt yếu. Bụi bẩn sẽ làm 
giảm tuổi thọ của lớp lót. Các hệ thống cơ khí chính 
xác khác như trục phân phối làm mát phản ứng của 
các xy-lanh, cũng sẽ bị hỏng khi bị lẫn tạp chất. Vì vậy, 
một số bước hoàn toàn tự động của quy trình sản xuất 
diễn ra tại các khu vực được bảo vệ đặc biệt.  
 

Oliver BLUME,  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của  
Porsche AG tại Đức

“Nhà máy sản    
  xuất động cơ   
  mới sẽ đóng  
  vai trò quan  
  trọng trong kế  
  hoạch điện khí  
  hóa trong thời  
  gian sắp tới của  
  chúng tôi”
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GIẢI VÔ  
ĐỊCH ĐƯỜNG 
TRƯỜNG  
FIA   
2017.
World Endurance Championship là giải đua vô địch 
đường trường thế giới được tổ chức bởi Automobile 
Club de I‘Quest (ACO) và được liên đoàn FIA bảo trợ.  
Từ Châu Á đến Mỹ. Một lần nữa, có 9 cuộc đua trong 
lịch thi đấu của mùa giải WEC. Với mỗi cuộc đua 
thường kéo dài trong 6 giờ, danh hiệu vô địch thường 
được tranh giành quyết liệt nhất ở cuộc đua 24 Giờ tại 
Le Mans mỗi năm.

Mùa giải năm nay, đội chúng tôi đem đến giải đua này 
phiên bản 919 Hybrid ở phân hạng LMP1 và phiên bản 
911 RSR mới trong phân khúc GTE-Pro. 

Mục tiêu của chúng tôi? Bảo vệ danh hiệu tại Le Mans 
và giữ danh hiệu vô địch thế giới sau hai mùa thành 
công vào năm 2015 và 2016 đồi với chiếc 919 Hybrid. 
Và cũng để trở lại thành công trong hạng mục GT với 
phiên bản 911 RSR.

Tuy nhiên, 9 đường đua đầy khó khăn đang chờ các đội 
của chúng tôi. Những tay lái của chúng tôi là đại diện 
cho những thử thách và những đặc trưng cho những 
đoạn đường đua sắp tới.

 NÜRBURGRING  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 5.137 KM 

 KHÚC CUA: 17 

 FUJI  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 4.563 KM 

 KHÚC CUA: 16 

 SPA  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 7.004 KM 

 KHÚC CUA: 21 

 MEXICO  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 4.304 KM 

 KHÚC CUA: 17 

 SHANGHAI  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 5.451 KM 

 KHÚC CUA: 16 

 LE MANS  

 QUÃNG ĐƯỜNG:13.629 KM 

 KHÚC CUA: 38 

 AUSTIN  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 5.516 KM 

 KHÚC CUA: 20 

 BAHRAIN  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 5.407 KM 

 KHÚC CUA: 15 

 SILVERSTONE  

 QUÃNG ĐƯỜNG: 5.901 KM 

 KHÚC CUA: 18 
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ĐIỂM NHẤN  
TRONG GIẢI ĐUA 
CỦA PORSCHE  
2017.
Năm nay, giải đua Porsche Mobil 1 kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, và 
được tổ chức trong khuôn khổ của giải vô địch thế giới F1 của FIA trong 
hơn một phần tư thế kỷ. Đây là buổi lễ kỷ niệm mà chúng tôi thực sự tự 
hào. Để đánh dấu dịp đặc biệt này, cả đội sẽ đến vạch xuất phát trong 

chiếc 911 GT3 Cup mới. Một điểm nổi bật đáng chú ý cho tất cả những 
người tham gia đó là cuộc đua Porsche Mobil 1 sẽ tốc độ hơn và gay cấn 
hơn.

2016

2002
2012 

2007

1993

07.07.–09.07. SPIELBERG   
GIẢI ĐUA GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH NĂM 2017 

14.07.–16.07. SILVERSTONE  
GIẢI ĐUA F1 BRITISH GRAND PRIX 2017 

28.07.–30.07. BUDAPEST   
GIẢI ĐUA F1 MAGAYAR NAGYDÍJ 2017 

25.08.–27.08. SPA-FRANCORCHAMPS   
GIẢI ĐUA F1 BELGIAN GRAND PRIX 2017 

01.09.–03.09. MONZA 
GIẢI ĐUA F1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2017 

27.10.–29.10. MEXICO CITY 
GIẢI ĐUA F1 GRAN PREMIO DE MEXICO 2017
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Dấu ấn của đường đua đã trở lại.
Không có nơi nào mà bạn có thể 
cảm nhận sự phấn khích như trong 
một cuộc đua. Tất cả đều hào 
hứng. Mọi người đều tập trung 
100% vào từng khoảnh khắc. Bầu 
không khí đặc trưng được thể hiện 
rõ nét trong từng sợi vải của Bộ 
sưu tập Thể thao.

Bộ sưu tập mang tính thể thao này 
được mô phỏng từ trang phục của 
những tay lái Porsche và mời người 
hâm mộ cũng như những tín đồ trở 
thành một phần của gia đình xe thể 
thao Porsche.

Bạn đã sẵn sàng cho cuộc đua kế 
tiếp? Bạn có thể tham khảo toàn 
bộ bộ sưu tập và khám phá các 
sản phẩm khác từ Bộ sưu tập thời 
trang của Porsche tại các Trung 
tâm của Porsche hoặc tại cửa hàng 
trực tuyến www.porsche.com/
selection. 

Chúng tôi luôn chào đón bạn.

Mũ bóng chày - Motorsport. 
Mũ Motorsport được lấy cảm hứng 
từ trang phục của đội xe Porsche. 
Bên cạnh biểu tượng ‚PORSCHE‘ là 
các biểu trưng của nhà tài trợ.
92% polyamide, 8% elastan.  
Đen / đỏ / trắng.
WAP 800 001 0F 

Màu sắc của lòng nhiệt huyết.
Móc chìa khóa Porsche Crest cổ 
điển với nguyên liệu da thật mang 
màu sắc của Môn đua xe thể thao 
Porsche.
WAP 050 092 0E [màu đỏ],
WAP 050 096 0E [màu trắng],
WAP 050 090 0E [màu đen]

Áo khoác Unisex - Motorsport. 
Áo khoác được làm từ chất liệu thể 
thao được thiết kế theo trang phục 
đội Đua xe Thể thao Porsche bao 
gồm logo của nhà tài trợ và nhãn 
dệt. Một phần nhỏ được thêu dính. 
100% polyester. 
Đen / trắng / đỏ. 
WAP 805 0XS-3XL 0H 

Ba lô - Motorsport. 
Ba lô tiện dụng với thiết kế thông minh. 
Nhiều ngăn khóa kéo, ngăn đựng, tay 
cầm và dây đeo bảo vệ cho mũ bảo 
hiểm, áo khoác hoặc ô. Kích thước: xấp 
xỉ 45 x 38 x 22 cm. Sức chứa: Khoảng 
35 lít. Trọng lượng: xấp xỉ 1,2 kg.
WAP 050 230 0G

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỘI 
ĐUA CỦA CHÚNG TÔI

Áo thun số 8 – 911% Motosport – 
Phiên bản giới hạn.
Áo thun Collector của phiên bản 911 
RSR, tay đua hạng GT, được phát triển 
cho giải đua sức bền. Unisex.
Bao gồm hộp kim loại độc quyền.
Chất liệu áo siêu mềm.
100% cotton. Màu đen.
WAP 809 0XS-3XL 0H 

Áo khoác mềm Unisex - 
Motorsport. 
Áo khoác unisex thoáng khí và 
chống thấm nước. Với cổ đứng và 
khóa kéo, bao gồm nút bịt tai dành 
cho đường đua. 100% polyester.
Màu đen / đỏ / trắng.
WAP 804 0XS-3XL 0F 

ÁO THUN 
TRONG BỘ SƯU 
TẬP MỚI CỦA 
MOTORSPORT 

911%
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Porsche Driving Experience tại  
Đường Đua Công Thức 1 ở Sepang, Malaysia.

Bạn có thể ngồi quan sát cuộc đua. Hoặc bạn cũng 
có thể là một phần của cuộc đua đó. Bạn có thể cổ vũ 
cho trận đấu thể thao đầy hào hứng hoặc bạn có thể 
thử thách chính mình trong những chiếc xe đua thể 
thao hiệu suất cao được sản xuất tại Đức. Bạn có thể 
trở thành giấc mơ mà triệu người khao khát có được: 
tay đua thể thao thực thụ.

Chào mừng bạn đến với Porsche Driving Experience. 
Đến với cảm giác phấn khích tột độ. Đến với những 
thách thức mới. Trên những chiếc xe thể thao huyền 
thoại.  
 
Sẽ là nơi lý tưởng để bạn thể hiện những tài năng và 
hoàn thiện kỹ năng của mình. Là nơi mà bạn có thể 
đến gần hơn với một Porsche thực thụ như các nước 
khác. Định hướng chính: học lái thông qua thực hành 
với những cấp độ khác nhau, bao gồm các khóa huấn 
luyện cá nhân và đặc biệt. Chương trình sẽ rèn luyện 
kỹ năng lái cho bạn, từng bước một. Bạn quyết định 
nơi mà bạn muốn đến – chúng tôi sẽ chỉ bạn cách để 
đến được nơi ấy.

Vì vậy, hãy bắt đầu sống với đam mê dành cho những 
tay đua!

Mọi thắc mắc và quan tâm đến việc đăng ký Porsche 
Sport Driving School, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Trung tâm Porsche Sài Gòn: +84 8 5 4141 911 
Trung tâm Porsche Hà Nội: +84 4 62 888 911 
Email: info@porsche-vietnam.com 

Hãy khám phá những giới hạn sau tay lái của một chiếc Porsche. 
Cùng với Porsche Driving Experience.

Porsche Driving Experience

>> Porsche Driving Experience <<
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Các phiên bản 911: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lítl/100km: đô thị 19,4-9,9 · ngoài đô thị 8,8-6,0 · kết hợp 12.7-7.4 ;  
lượng khí thải CO2: kết hợp 288-169 g/km. 
Các phiên bản 718 Boxster: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1lít/100 km: đô thị 9,5-9,0 · ngoài đô thị 6,0-5,7 · kết hợp 7,3-6,9;  
lượng khí thải CO2: kết hợp 167-158 g/km.

Mục tiêu của chúng tôi luôn nhất quán: đáp ứng 
được yêu cầu khắt khe nhất – mang đến bạn sự  
hài lòng tuyệt đối. 
Chúng tôi biết những cung đường dẫn đến những nơi đẹp nhất trên thế giới. Hãy 
ngồi trong chiếc Porsche - đằng sau tay lái, và tất nhiên là tham gia một hành 
trình đặc biệt với chúng tôi. Điểm đến: khám phá lãnh thổ mới theo phong cách 
Porsche đích thực. Năng động và hào hứng. Đây chính xác là những trải nghiệm 
du lịch mà khách hàng của chúng tôi đã được thưởng thức trong hơn 20 năm 
qua. Và Porsche Travel Club năm 2017 đã được chuẩn bị rất nhiều điểm nổi bật 
thu hút dành cho bạn. Các chuyến đi chỉ đơn giản là gây ấn tượng mạnh, những 
trải nghiệm mà bạn sẽ không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại của bạn 
và những khoảnh khắc sau tay lái đầy cảm xúc. Hãy kết hợp sự phấn khích mãnh 
liệt sau vô-lăng của Porsche đến các điểm đến mà bạn hằng mơ ước. 

Porsche Travel Club.

Ngắm nhìn tuyệt tác Liberté ở vùng Swanbia.
Địa Trung Hải ở bên trái, nét tinh tế Pháp ở bên phải. Những trải nghiệm 
khó quên đang chờ bạn phía trước. Hành trình Porsche Tour đến Provence 
kết hợp những cảm xúc phấn khích khi lái trên những cung đường đầy thử 
thách với sự xa hoa của Côte d‘Azur. Từ việc chuyển từ Sân bay Nice bằng 
trực thăng đến hành trình dọc theo ngọn núi huyền thoại Col de Turini - 
chuyến đi này sẽ mang lại nhiều ấn tượng nổi bật.

Thời gian:
05.09.–11.09.2017 

13.09.–19.09.2017 

21.09.–27.09.2017

Phí tham gia: 
EUR 6.290/người. Phòng đôi 
EUR 7.290/ ngươi. Phòng đơn

Điện thoại: +49 711 911-23360  

E-mail: info@porschetravelclub.de 

Trang chủ: www.porsche.com/

travelclub

Điểm nổi bật trong năm 2017:  
Porsche Tour of Provence/Côte d’Azur.

Những điểm nổi bật của hành trình:
 – Di chuyển và rời khỏi sân bay bằng trực thăng 
 – Tham quan Gourdon – nơi được bình chọn là một trong những ngôi làng 
đẹp nhất ở Pháp

 – Lái xe dọc theo ngọn núi Col de Turini, một phần hành trình tới Monte 
Carlo Rally trứ danh

 – Thưởng thức ẩm thực tinh túy của Pháp tại các nhà hàng chọn lọc

Trường hợp có bất kỳ 
thắc mắc nào về Porsche 
Travel Club hoặc muốn 
đặt chỗ, vui lòng liên hệ 
theo:

4140

>> Porsche Travel Club <<



Bước vào                                 đậm phong cách thể thao. 
Với các sản phẩm từ Porsche Tequipment.

Một điều không phải bàn cãi là các tay lái Porsche luôn đặc biệt phấn 
khích khi khí xuân tràn về. Trời ấm hơn, ánh mặt trời chiếu sáng và mặt 
đường luôn khô ráo. Điều kiện lý tưởng cho trải nghiệm lái năng động 
trong chiếc Porsche của bạn. Rất thể thao, các phụ kiện có sẵn từ 
Porsche Tequipment giúp bạn trang bị cho chiếc xe của mình khi thời tiết 
giao mùa, cả trực quan và thực tế. Bất kể kế hoạch của bạn như thế nào, 
Porsche Tequipment luôn có giải pháp hoàn hảo.

Một chuyến du lịch bằng xe đạp ở vùng ngoại ô? Không gì là không thể với 
chiếc Porsche của bạn. Sử dụng khung vận chuyển xe đạp, bạn có thể dễ 
dàng mang theo đến ba chiếc xe đạp. Các giá đều có khóa và phù hợp 
cho tất cả các loại xe đạp có đường kính khung tối đa là 100 mm. Cơ chế 
chống trượt có thể giữ cho xe đạp luôn ở vị trí an toàn. Các thiết bị cồng 
kềnh khác cũng có thể được vận chuyển dễ dàng và không kém phần thời 
trang ở trên mái nóc với các thiết bị của Porsche Tequipment.

Ngoài ra, bạn có thể mang theo các công cụ thể thao của bạn trong lớp 
lót tiện dụng và an toàn với các ngăn phân cách cùng nắp bảo quản an 
toàn cho các vật dụng. Nó cũng che chắn khoang hành lý khỏi bụi bẩn, 
không thấm nước và dễ lau chùi. Nắp có thể đóng từ trên cao thuận tiện 
cho việc xếp dỡ khoang hành lý.

Nhờ túi mát tiện dụng thiết bị kết nối 12 vôn và dung tích 12 lít, bạn sẽ 
luôn trữ được thức uống lạnh. Chúng được bảo quản trong khoang hành lý 
bằng cách sử dụng một hệ thống bảo quản của Porsche đã được cấp bằng 
sáng chế. 

Cho dù bạn sở hữu một chiếc 718, 911, Panamera, Cayenne hoặc Macan: 
các phụ kiện đặc biệt của Porsche Tequipment được thiết kế, thử nghiệm 
và gắn kết hoàn chỉnh với chiếc xe.

Tham khảo Porsche Tequipment:  
quét mã QR tại đây.

thế giới 

Các phiên bản Panamera*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 13,1-7,9; ngoài đô thị 7,4-5,9; Kết hợp 9,5-6,8; lượng khí thải CO2:  
kết hợp 217-173 g/km. 
Các phiên bản Macan S*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 11,6 · ngoài đô thị 7,6 · kết hợp 9,0; lượng khí thải CO2: kết hợp 212 g/km. 
Các phiên bản Cayenne S*: mức tiêu thụ nhiên liệu trong 1 lít/100 km: đô thị 13,0 · ngoài đô thị 8,0 · kết hợp 9,8; lượng khí thải CO2: kết hợp 229 g/km.
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Fascination 
Porsche
Request a Porsche Test Drive  
at your Porsche Centre

Book Your Test Drive
To book a test drive with the Porsche of your choice, please scan the QR Code. 
To register, use the following link: https://events.porsche-ap.com/qr/VN/PN0217

356. Ba con số luôn mang đến sự phấn khích mãnh liệt cho các tín đồ hâm 
mộ xe thể thao. Xét cho cùng, phiên bản 356 không phải là một mẫu xe 
thông thường. Đây là mẫu xe sản xuất đầu tiên mang tên Porsche. Và 356 
vẫn tồn tại. Là một biểu tượng và là một chiếc xe cổ điển vẫn còn vận hành 
trên đường. Hơn nữa, đó vẫn là một niềm vui khi lái.

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn đã trở nên nghiêm ngặt hơn kể từ những năm 
1950. Điều này đặc biệt quan trọng với các yêu tố đảm bảo sự an toàn, 
như hệ thống phanh. Vì vậy, nó phải được thường xuyên kiểm tra và các 
bộ phận bị hao mòn phải được thay thế ngay lập tức. Tuy nhiên, qua nhiều 
năm, số lượng phụ tùng chính hãng dần cạn kiệt. Với phiên bản mới của 
má phanh, Porsche Classic bây giờ có thể cung cấp một giải pháp cho cả 
hai trục của phiên bản Porsche 356 A. Má phanh mới hoàn toàn có thể so 
sánh với các thiết bị ban đầu sản xuất trong những năm 1950.

Quy trình sản xuất phức tạp của má phanh Porsche Classic từ một phôi 
thép đã tạo nên sự khác biệt lớn của Porsche so với các phụ tùng khác 
trên thị trường. Lợi ích dành cho bạn? Tiêu chuẩn của một Porsche Classic. 
Má phanh đã vượt qua được tất cả các quy trình kiểm tra nội bộ sau tiến 

Tăng tốc cổ điển.
Hệ thống phanh hiện đại.

trình sản xuất. Điều này có nghĩa má phanh này đã được thông qua (ABE) 
bởi Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Liên bang Đức. 

Quan trọng hơn tất cả, đó là sự an toàn của bạn - và một kết quả rất thuyết 
phục khác: tận hưởng cảm giác lái ngày hôm qua với sự an toàn của hệ 
thống phanh hiện đại ngày hôm nay. Cũng giống như bạn mong đợi một 
chiếc xe thể thao mang tính biểu tượng Porsche. 

Má phanh 356 A sẽ có sẵn ở các Porsche Classic Partner và Trung tâm 
Porsche. Để biết thêm thông tin về sản phẩm này và các bộ phận chính 
hãng Porsche Classic khác, vui lòng tham khảo tại www.porsche.com/
classic.

Má phanh dành cho phiên 
bản 356 A 
Cho  tất cả các phiên bản 356 
A từ năm 1950 đến năm 1959 

 
Trục trước 
Mã bộ phận: 356 41023 
 

Trục sau 
Mã bộ phận: 64433106300

Má phanh cho phiên bản 356 A 
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Trung Tâm Porsche Sài Gòn
802 Nguyễn Văn Linh
Phường Tân Phú, Quận 7
Tp. HCM, Việt Nam.
ĐT: (+84 28) 5 4141 911
Fax: (+84 28) 5 4171 911

Trung Tâm Porsche Hà Nội
562 Nguyễn Văn Cừ
Phường Gia Thụy, Quận Long Biên
Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (+84 24) 6 2888 911
Fax: (+84 24) 6 2666 911

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2017

Các dòng xe giới thiệu trong ấn phẩm này được cấp phép lưu thông trên đường tại Đức. Một số mặt hàng 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: 06/2017




