Danh mục phụ kiện đẳng cấp của Porsche cho phép bạn cá nhân hóa chiếc Macan
theo sở thích riêng.
Porsche Việt Nam hân hạnh giới thiệu một số phụ kiện Macan đặc biệt với mức
ưu đãi hấp dẫn 20% dành cho:
4 bộ mâm xe độc quyền với thiết kế nổi bật cá tính
Bộ ốp ngoại thất SportDesign, đế gương chiếu hậu SportDesign
Đèn hậu LED màu khói tích hợp dải đèn sau
Ốp gỗ cao cấp hoặc ốp carbon cho nội thất và vô-lăng sang trọng
Dán trang trí ốp lườn xe
Hộp đựng khoang hành lý (có thể gấp gọn)
Lưới bảo vệ khoang hành lý
Chương trình áp dụng từ 21.09.2020 đến 04.11.2020.
Vui lòng liên hệ Đội ngũ Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Trung tâm Porsche Sài Gòn, điện thoại: (84 28) 5 4141 911
Trung tâm Porsche Hà Nội, điện thoại: (84 24) 6 2888 911

Ngoại thất và Hiệu suất

Bộ mâm xe
Bộ mâm xe nhấn mạnh tính linh hoạt của Macan 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 Macan của bạn.

Các mẫu mâm xe
1. 21 inch RS Spyder Design
260.744.000 VNĐ
208.595.200 VNĐ

3. 21 inch Sport Classic màu đen bóng
309.386.000 VNĐ
247.508.800 VNĐ

2. 21 inch 911 Turbo Design
304.755.000 VNĐ
243.804.000 VNĐ

4. 20 inch Macan Turbo màu đen bóng
280.049.000 VNĐ
224.039.200 VNĐ
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Nắp chụp mâm xe
Bộ nắp chụp logo Porsche in màu là chi tiết không thể thiếu để
hoàn thiện một bộ mâm xe Macan.

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

Bộ ốp ngoại thất SportDesign
132.770.000 VNĐ
92.939.000 VNĐ
(chưa bao gồm công sơn)

Được sản xuất riêng cho dòng xe Macan, bộ ốp ngoại thất SportDesign tạo
ấn tượng cơ bắp mạnh mẽ. Bao gồm ốp tầng dưới cản trước và sau, ốp tầng
giữa cản sau, và cánh lướt gió cốp sau với thiết kế SportDesign độc đáo.

❶
❶ Ốp tầng dưới cản trước
❷ Ốp tầng giữa cản sau
❸ Ốp tầng dưới cản sau
❹ Cánh lướt gió cốp sau

❹

❸
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Ốp gầm thép không gỉ
từ 45.540.000 VNĐ

36.432.000 VNĐ

Bộ ốp gầm trước và sau bằng thép không gỉ tạo điểm nhấn uy lực cho xe
Macan.

Hình minh họa ốp gầm thép trước không gỉ

Hình minh họa ốp gầm thép sau không gỉ

Đế gương chiếu hậu SportDesign
15.169.000 VNĐ
12.135.200 VNĐ
(chưa bao gồm công sơn)

Gương chiếu hậu với đế gương kiểu dáng chữ V độc đáo cùng màu ngoại thất
xe, thể hiện tính thể thao không chỉ ở sức mạnh động cơ, mà còn phụ thuộc
vào yếu tố diện mạo và phong thái.

Miếng dán trang trí ốp hông
4.653.000 VNĐ

3.722.400 VNĐ

Miếng dán logo tên xe hiện có màu đen, bạc, đỏ và Aurum.

Đèn hậu LED màu khói tích hợp dải đèn sau
từ 35.706.000 VNĐ

28.564.800 VNĐ

Đèn hậu LED tích hợp dải đèn sau tạo nên phong cách thể thao ấn tượng.
Đây là sự kết hợp của mặt kính và các chi tiết cấu thành màu đen, đem lại
tổng thể mang tông màu tối quyến rũ cho xe Macan của bạn.
Sản phẩm hiện có logo PORSCHE màu đen và bạc.

Đèn LED logo "PORSCHE"
5.874.000 VNĐ

4.699.200 VNĐ

Bộ 2 đèn chiếu LED logo "PORSCHE" màu trắng sáng được gắn ở phía trước
người lái và phía hành khách. Đèn chiếu sẽ được gắn ở cửa trước và sau.

Hệ thống xả thể thao
102.399.000 VNĐ

81.919.200 VNĐ

Hệ thống xả thể thao là sự tích hợp của thiết bị giảm thanh và bộ đuôi ống xả kép
mạ crôm màu bạc hoặc đen sáng bóng, cho âm thanh đầy mãnh lực và tăng vẻ
mạnh mẽ của xe Macan.

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

Đuôi ống xả thể thao
31.790.000 VNĐ

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.

Hình minh họa đuôi ống xả màu bạc

Hình minh họa đuôi ống xả màu đen

Nội thất

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 Macan. 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.
Carbon
52.085.000 VNĐ

Gỗ Anthracite Chestnut
41.668.000 VNĐ

75.306.000 VNĐ

60.244.800 VNĐ

Hình minh họa chất liệu Carbon

Vô-lăng thể thao đa chức năng chất liệu Carbon
84.634.000 VNĐ

67.707.200 VNĐ

Đây là sự kết hợp hoàn hảo với bộ ốp nội thất. Không chỉ tạo nên nét khác biệt,
vô-lăng còn mang lại sự tiện nghi và cảm giác thoải mái nhờ tích hợp nhiều
chức năng điều khiển.

Phụ kiện

Hộp đựng khoang hành lý (có thể gấp gọn)
1.474.000 VNĐ

1.179.200 VNĐ

Hộp đựng khoang hành lý Porsche được làm bằng chất liệu polyester với thể
tích lên đến 32 lít cùng với chức năng gấp gọn giúp tiết kiệm không gian cho
xe. Được dùng như thảm lót khoang hành lý, dễ dàng giặt và vệ sinh. Ngoài ra,
hộp có thể gắn dễ dàng và nhanh chóng với miếng dán Velcro.

Lưới bảo vệ khoang hành lý
3.432.000 VNĐ

2.745.600 VNĐ

Lưới tích hợp 4 móc tối ưu hóa để bảo vệ và dễ dàng vận chuyển hàng hóa
trong khoang hành lý. Nhờ vào độ đàn hồi, lưới còn được dễ dàng sử dụng
cho hàng hóa hoặc hành lý kích cỡ to.

