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Palivo

Elektro

Pohon

quattro®

Převodovka

Automatik

Výkon

   350 kW / 476 koní

Model

e-tron GT quattro 2 932 900,- Kč

Elektro / Automatik

 Maximální výkon 350 kW (476 koní)

 Výkon udržitelný po 30 min 140 kW (190 koní)

 Elektrický dojezd (kombinovaný) 470 km

  Spotřeba elektrické energie 21,1 kWh/100km

Design

Potah černá 0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Kemora 41 700,- Kč

21" litá kola - 10paprskový 82 900,- Kč

Volitelná výbava

Paket ambientního ovzduší 7 300,- Kč

Čelní sklo z akustického a 3 100,- Kč

Paket černé optiky plus 36 200,- Kč

Celkem vč. DPH

3 866 600,- Kč
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Dekorace v hedvábně matném karbonu Kepr 36 200,- Kč

Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé 4 600,- Kč

Maska Singleframe v lesklé černé

Adaptivní jízdní asistent s asistentem 0,- Kč

Prvky interiéru vrchní a spodní v jemné 50 500,- Kč

Nástupní prahy s osvětlenou hliníkovou 15 100,- Kč

Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D 36 200,- Kč

Prodloužená záruka výrobce 5 let 29 300,- Kč

Čalounění sedadel v kombinaci 0,- Kč

Dynamický paket plus 147 400,- Kč

Ocelové brzdy s povrchovou úpravou z 102 500,- Kč

Asistenční paket plus 136 900,- Kč

Elektricky nastavitelná přední sedadla s 32 500,- Kč

Světlomety Matrix LED s Audi laserovým 87 200,- Kč

0,- Kč
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Sedadla sportovní plus vpředu 32 500,- Kč

Zatmavená skla
13 600,- Kč

Ambientní a konturní osvětlení interiéru
17 200,- Kč

Akustická skla pro skla ve dveřích a
20 800,- Kč

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21 %, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě omezení 
dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.

Uváděné ceny či cenová zvýhodnění jsou pouze orientační, doporučené importérem Porsche Česká republika s.r.o., včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Pro aktuální 
informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva 
a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání 
hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a 
aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, 
dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem 
WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO2 zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž 
bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.




