
Ưu đãi 20% phụ kiện Cayenne
06.04.2020 - 30.06.2020



Danh mục phụ kiện đẳng cấp của Porsche cho phép bạn cá nhân hóa chiếc 
Cayenne theo sở thích riêng. Porsche Việt Nam hân hạnh giới thiệu một số 
phụ kiện Cayenne đặc biệt với mức ưu đãi hấp dẫn 20% dành cho:

￭ 5 bộ mâm xe độc quyền với thiết kế nổi bật cá tính
￭ Bộ ốp ngoại thất SportDesign và Ốp gầm thép không gỉ 
￭ Đèn hậu LED màu khói tích hợp dải đèn sau 
￭ ￭ Hệ thống xả thể thao cho vẻ ngoài ấn tượng và âm thanh đầy mãnh lực 
￭ Ốp gỗ nội thất cao cấp hoặc carbon cho nội thất sang trọng
￭ Hộp đựng khoang hành lý (có thể gấp gọn) và lưới khoang hành lý Porsche 
￭ Tai nghe Bluetooth ® Porsche 
￭ Ốp vỏ chìa khóa đính đá Swarovski và ốp vỏ họa tiết thể hiện chất riêng 
     của từng chủ nhân từ cái chạm đầu tiên.

Chương trình áp dụng từ 06.04.2020 đến 30.06.2020. 
VVui lòng liên hệ Đội ngũ Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 
Trung tâm Porsche Sài Gòn: (+84 28) 5 4141 911 
Trung tâm Porsche Hà Nội: (+84 24) 6 2888 911

tel:+842854141911
tel:+842862888911


Bộ mâm xe
Bộ mâm xe nhấn mạnh tính linh hoạt của Cayenne và duy trì khả năng bám đường 
xuất sắc. Mâm đúc trọng lượng nhẹ với thiết kế đa chấu mang lại dấu ấn thể thao 
cho Cayenne của bạn - trong bất kỳ mùa nào trong năm.

Nắp chụp mâm xe *

Bộ nắp chụp logo Porsche in màu là chi tiết không thể thiếu để hoàn thiện một bộ 
mâm xe Cayenne.

Lorem Ipsum

Nắp chụp van logo Porsche *  

Bộ 4 nắp chụp van bạc với logo màu thể hiện sự tinh tế từ chi tiết nhỏ nhất.

* phụ kiện đi kèm trong bộ mâm xe

Ngoại thất và Hiệu suất



1. Bộ ốp cản trước
2. Bộ ốp lườn
3. Bộ ốp viền bánh xe 
4. Bộ ốp cản sau

Ngoại thất và Hiệu suất



Lorem Ipsum

Ngoại thất và Hiệu suất

Hình minh họa ốp gầm thép trước không gỉ

Hình minh họa ốp gầm thép sau không gỉ



Ngoại thất và Hiệu suất

Hình minh họa Hệ thống xả thể thao với đuôi ống xả màu bạc

Hình minh họa đuôi ống xả màu bạc

Hình minh họa đuôi ống xả màu bạc



Ốp nội thất
Các tùy chọn chất liệu nội thất cao cấp đa dạng mang đến khả năng cá nhân hóa 
không giới hạn cho xe Cayenne. Bộ ốp trang trí mặt táp lô bằng gỗ Anthracite 
Chestnut tạo ấn tượng cảm xúc thanh lịch, trong khi đó Carbon đại diện cho tinh 
thần thể thao bất tận.

Đuôi ống xả thể thao *

25.432.000 VNĐ

Bộ đuôi ống xả kép với thiết kế độc đáo bằng thép không gỉ mạ crôm màu bạc
hoặc đen sáng bóng tạo điểm nhấn bắt mắt cho phần đuôi xe Macan của bạn.

* áp dụng cho mẫu xe từ năm 2019

Hình minh họa Hệ thống xả thể thao với đuôi ống xả màu đen

Nội thất



Phụ kiện



Porsche khuyến nghị quý khách sử dụng phụ tùng và phụ kiện Porsche chính hãng.

Porsche không chịu trách nhiệm cho mọi hư hỏng do sử dụng sản phẩm không chính hãng.

Porsche có quyền điều chỉnh các thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.

Màu sắc và vật liệu có thể khác với thực tế. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. 

Sản phẩm có thể thay đổi theo từng thị trường và sự hạn chế của từng quốc gia.

Hình ảnh minh họa có thể mô tả những thiết bị gắn thêm không thuộc các gói phụ kiện riêng biệt.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Porsche Sài Gòn 

802 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM 

ĐT: (+84 28) 5 4141 911 

Trung tâm Porsche Hà Nội 

562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 

ĐT: (+84 24) 6 2888 911 

WebsiteWebsite: www.porsche-vietnam.vn 

tel:+842854141911
tel:+842862888911
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