Възможен лизинг!
Възможен бартер!
Цялостен оптичен тунинг-пакет MANSORY, включващ:
-карбонов преден капак
-карбонова предна броня
-карбонови прагове
-карбонови капаци на страничните огледала
-карбонова задна броня с дифузьор
-карбонови вежди на калниците
-карбонов лип на задния капак
-карбонов заден спойлер
-подови стелки MANSORY
N0Q – Черен кожен салон
1PC – Секретни болтове против кражба
1D7 – Подготовка за теглич
6XT – Ел. странични огледала с памет, автоматично затъмняване, прибиране и
независимо подгряване
9Т1 – Подгряване на дюзите на чистачките
7D7 – CD/DVD чейнджър
QJ4 – Алуминиеви лайсни около прозорците в черно
1BK – Въздушно окачване с възможност за ръчно регулиране на клиренса (PASM)
3S5 – Черни рейки на покрива
1Y1 – Блокаж на диференциала
3Х1 – Ски-сак
7АС – Алармена система с интериорно наблюдение
5MH – Интериорни декорации от карбон
7Х8 – Ултразвуков парктроник с камера при заден ход
UF1 – Мултимедиен интерфейс
8Т3 – Адаптивен темпомат
VC1 – HomeLink асистент за отваряне на гаражна врата
G1G – 8-степенна автоматична скоростна кутия
6NN – Таван в Алкантара
9AH – Четиризонова климатична инсталация
8ED – Би-ксенонови динамични фарове с LED дневни светлини
4N8 – Табло, обшито в естествена кожа
4L6 – Вътрешно огледало с автоматична бленда
0M1 – Резервоар с обем 100 л.
QR1 – Компас
4D3 – Вентилация на предните седалки
1N3 – Сервотроник
2FX – 3-лъчев мултифункционален спортен волан в кожа и карбон
9VL – Озвучителна система BOSE
CP5 – Алуминиеви джанти 21″ в черен мат
8DV – Радионавигационна система PCM
7К3 – Система за следене на налягането в гумите
3FE – Ел. панорамен покрив
4Х4 – Странични въздушни възглавници тип ” Завеса”

6Q4 – Скоростен лост в кожа и карбон
3PN – Ел. регулируеми предни седалки в 12 посоки с памет
4А4 – Подгряване на предните и задните външни седалки
7L8 – Старт/Стоп система
7Y1 – Асистент при смяна на лентата за движение
VW5 – Топлоизолиращи стъкла, задните затъмнени
8Х1 – Система за измиване на фаровете
4F2 – Безключов достъп и стартиране на двигателя Porsche entry+drive
9W5 – Bluetooth подготовка за мобилен телефон
9TF – Комфортно екстериорно осветление
4GG – Топлоизолиращо челно стъкло със затъмнена горна част и подгряване
3B4 – ISOFIX система за бързо закрепване на детски стол
9M9 – Стационарно отопление с дистанционно управление

