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718 Boxster mới. Thể thao thuần khiết.
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Mục tiêu của chúng tôi trong năm 2016?
Vẫn như mọi năm: trở nên tốt hơn nữa.
Thân gửi những người say mê Porsche,
Dưới góc nhìn của Porsche, 2015 là một năm bản lề để vươn lên. Dưới góc

Kể từ năm 1973, mẫu 911 Turbo đã thể hiện sự ấn tượng từ quy trình

Câu chuyện này cùng nhiều câu chuyện khác nữa đang chờ đón bạn trong

nhìn thể thao, chúng tôi đã giữ vững chiến thắng tại đường đua Le Mans

chuyển đổi khí tự nhiên thành hiệu suất thông qua động cơ tăng áp. Phiên

ấn phẩm mới nhất của Porsche News. Trong đó cũng điểm lại một năm

cùng các danh hiệu dành cho tay đua và nhà sản xuất tại giải đua FIA World

bản mới nhất của mẫu xe này lần nữa khẳng định vị thế là chuẩn mực cho

thành công vượt mong đợi của chúng tôi trong lĩnh vực đua xe thể thao
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các mẫu xe hơi thể thao thương mại. Nó cũng thúc đẩy các giới hạn như

và các thông tin hoạt động xoay quanh Porsche Travel Club, Porsche

Lái Panamera Turbo Executive vòng quanh Thượng Hải.

hạng xe GT. Dưới góc nhìn kinh doanh, một lần nữa chúng tôi lại có thể báo

phá vỡ rào cản 3 giây khi hoàn thành tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ (62

Sport Driving School và Porsche Driving Experience.

cáo mức doanh thu kỷ lục.

dặm/giờ). Với công suất tối đa lên đến 580 mã lực, mẫu xe đầu bảng của

Sức Mạnh. Diện Mạo.
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dòng 911 đạt vận tốc 100 km/giờ (62 dặm/giờ) sau chỉ 2,9 giây. Đó là nhờ

Mến chúc các bạn có một năm mới khởi đầu thật hưng phấn và tìm thấy

Thế nhưng, chúng tôi không bao giờ chịu đứng yên dù đã đạt được những

sự cải tiến đáng kinh ngạc về công nghệ và sự ổn định toàn diện bên trong

sự thú vị cũng như thích thú khi đọc ấn bản này.

thành công như vậy. Mục tiêu của chúng tôi cho năm 2016 vẫn như mọi năm:

dáng vẻ thuần khiết nhất.

tiến thêm một chút gần hơn tới mẫu xe thể thao hoàn hảo. Chúng tôi muốn
làm tốt hơn nữa. Cùng với hành trình giành lấy danh hiệu lần thứ 18 tại giải

Sự tĩnh lặng bên trong sức mạnh này cũng có thể được trải nghiệm ở mẫu

đua tốc độ bền thử thách nhất thế giới, vô vàn câu chuyện mới sẽ mang bạn

Panamera Turbo Executive – như khi lái xe trên đường phố đông đúc, náo

Andreas Klingler

tới gần hơn với thế giới kỳ thú của Porsche, bên cạnh những mẫu xe mới có

nhiệt ở Thượng Hải. Một hành trình của sự khám phá có một không hai

Tổng Giám Đốc

công suất mạnh hơn và mức tiêu thụ nhiên liệu ít hơn. Những mẫu xe mang

dành cho cả người lái và hành khách.

lại niềm vui thuần khiết khi lái xe, nhưng không chỉ mỗi điều đó. Thực tế còn
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2016: 718 Boxster mới. Đó là di sản của một huyền thoại đã giành vô số
chiến thắng trên đường đua cho hãng Porsche vào thập niên 60. Đó là chiếc
xe mui trần được chế tạo đậm chất thể thao. Chính nhờ ý tưởng về động cơ

>> P
 orsche Driving Experience50

đặt giữa, thiết kế với trọng lượng nhẹ và khả năng vào cua không gì sánh

Các chương trình mùa đông của Porsche Driving

được, việc lái xe mỗi ngày trở nên vô cùng mới lạ mà không hề ảnh hưởng

Experience.

tới sự thoải mái cũng như hiệu suất. Có được điều này là nhờ động cơ tua-bin
tăng áp bốn xy-lanh đối đỉnh và Hệ thống Quản Lý Liên Lạc của Porsche

>>	Porsche Classic52

được cải tiến căn bản với màn hình cảm ứng đa điểm.

Chăm sóc những mẫu xe cổ điển.x

Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) • kết hợp 8,1–6,9
(34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.
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>> 718 Boxster mới <<

Bạn có thể bắt đầu từ vạch xuất phát.
Hoặc với một huyền thoại đích thực.
Những cung đường núi nhỏ hẹp và quanh co tại đường đua Targa Florio,
đường đua 12 Giờ tại Sebring, và dĩ nhiên gồm cả Thánh địa của môn đua
xe thể thao: Le Mans. Là những địa điểm nơi mẫu Porsche 718 đã đạt được
vị thế huyền thoại, dành về vô số chiến thắng mãi tới giữa thập niên 60
cùng động cơ bốn xy-lanh đối đỉnh, thiết kế trọng lượng toàn thân nhẹ và
khả năng vào cua không gì sánh được. Chúng tôi đang viết nên một chương
sử mới cho huyền thoại này. Ngay tại đây, ngay lúc này. Trên những cung
đường bên ngoài đường đua: với mẫu 718 Boxster mới.
Xe được chế tạo đậm chất thể thao. Một chiếc xe mui trần với động cơ
đặt giữa, kết hợp giữa tinh thần thể thao của huyền thoại Porsche 718 với
dòng xe thể thao của tương lai – rong ruổi trên khắp các cung đường của
thế giới hôm nay. Kết quả là một tổ hợp khung xe mới, đậm chất thể thao
hơn hẳn với hiệu suất mới, sự tiện nghi và các hệ thống hỗ trợ. Dĩ nhiên,
cùng với đó là công suất tối đa của động cơ tăng áp đạt 350 mã lực (257
kW) – mặc dù mức tiêu thụ nhiên liệu đã được giảm đáng kể. Phong cách:
chuẩn xác, thực tế. Tự tin, không ràng buộc. Thấp, rộng và đẹp bóng bẩy.
Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) • kết hợp 8,1–6,9

Mẫu 718 Boxster mới tự hào ra mắt trong một kỷ nguyên mới của dòng xe

(34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.

Boxster với những góc cạnh thể thao, đặc trưng cùng những đường bo rõ

4

nét.
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>> 718 Boxster mới <<

Những đặc điểm nổi bật của các mẫu 718 Boxster mới.

Sức mạnh và hiệu suất:
được tăng cường

Giải pháp chiếu sáng:
xa và rộng hơn

Tính năng lái: đáng kinh ngạc

Động cơ tăng áp xy-lanh đối đỉnh

Đèn LED chiếu sáng ban ngày đã

năng đánh lái trực tiếp cho hiệu quả

mới giúp gia tăng sức mạnh, mô-

được tích hợp vào cụm đèn pha Bi-

vào cua xuất sắc. Hệ thống treo

men xoắn lớn hơn đáng kể, giới hạn

Xenon – bộ đèn hậu với đèn phanh

thể thao PASM mới với chiều cao

tốc độ vòng/phút cao và mức tiêu

bốn điểm được thiết kế theo phong

xe được hạ thấp 20 mm.

thụ nhiên liệu thấp hơn. Hệ thống

cách mới. Một điểm mới nữa nằm ở

tua-bin có hướng van biến thiên

cụm đèn pha LED tùy chọn với đèn

(VTG) ở mẫu 718 Boxster S.

chiếu sáng ban ngày bốn điểm.

An toàn: tối ưu

Thể thao: luôn sẵn sàng

Âm thanh: đậm chất Porsche

Với tùy chọn Hỗ Trợ Chuyển Làn và

Vô-lăng thể thao đa chức năng GT

Động cơ mới – vẫn phát ra âm

một hệ thống phanh được cải tiến

với công tắc chuyển chế độ và nút

thanh mạnh mẽ đặc trưng của động

hơn – cho cảm giác thú vị hơn khi

Phản Hồi SPORT.

cơ xy-lanh đối đỉnh từ một chiếc

lái và an toàn cao hơn.

Tổ hợp khung xe thể thao và khả

Porsche, âm thanh tạo cảm giác
phấn khích hơn với hệ thống ống xả
thể thao mới.

Thiết kế: sắc sảo hơn

Thư giãn: ngày qua ngày

Sắc nét, thời trang, tinh gọn – cả

Bộ giảm xóc chủ động mang lại

trong lẫn ngoài. Thiết kế gây ấn

cảm giác thoải mái hơn cho mọi trải

tượng với điểm nhấn cuối đuôi xe

nghiệm lái. Cộng thêm nhiều giải

giúp trông rộng hơn. Cabin được

pháp lưu trữ đa dạng, chỗ để chân

thiết kế theo phong cách mới, với

rộng và hai khoang hành lý có nhiều

các chi tiết tinh tế. Dải màu sắc

không gian để đồ – mui xe mở hoặc

trang trí được mở rộng.

đóng.

Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô
6

thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) • kết hợp 8,1–6,9 (34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.
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>> 718 Boxster mới <<

Trọng tâm xe: không hẳn là một vị trí phải thỏa hiệp.
Giờ thì bạn đã biết tại sao các mẫu 718

Động cơ được bố trí sau khoang lái không quá

Boxster mới lại đặc biệt đến vậy: đó là bởi

30 cm. Hiệu ứng thứ nhất: âm thanh vang dội

hiệu suất, khả năng điều khiển và thiết kế của

từ phía sau. Hiệu ứng thứ hai: khả năng vào

chúng. Ngoài ra, hai khoang hành lý có nhiều

cua năng động khác biệt do xe có trọng tâm

khoảng trống hơn cũng như tiện nghi hơn cho

thấp đặt giữa. Kiểu động cơ xy-lanh đối đỉnh

hoạt động hàng ngày. Điều gì khiến tất cả

cũng giúp giảm dao động và mang lại một tác

những điều này trở thành có thể? Đó là từ ý

động tích cực tới hiệu suất vận hành mượt mà.

tưởng động cơ đặt giữa.

Một điểm cộng nữa cho tính năng lái, đó là sức
mạnh tập trung của động cơ được truyền trực
tiếp tới trục sau.

Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) • kết hợp 8,1–6,9
(34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.
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>> 718 Boxster mới <<

Dáng vẻ thể thao đòi hỏi sự khổ luyện.
Và những nhà thiết kế tài giỏi.

1

7

3

8

4
6
5
2

1 Cánh gió phía sau:

2 Hệ thống ống xả:

3 Trang trí tạo điểm nhấn:

4 Đèn hậu:

5 Hốc hút gió phía trước:

6 Cụm đèn pha Bi-Xenon:

7 Gương chiếu hậu ngoài:

8 Hốc hút gió bên hông:

Cánh gió tự động mở ở tốc độ 120

Tạo ấn tượng cả về diện mạo lẫn

Chạy giữa hai đèn hậu, làm nổi bật

Một bộ phận tỏa sáng – với cấu tạo

Thiết kế nằm ngang giúp phần đầu

Tạo nét nổi bật với cấu tạo biểu

Thể thao trong từng chi tiết – đế

Cung cấp không khí tối ưu vào

km/giờ (74 dặm/giờ), làm giảm lực

âm thanh: ống xả kép được đặt ở

những đường nét đậm chất thể thao

ba chiều tích hợp và bốn cụm đèn

trở nên bề thế hơn.

cảm bên trong và tích hợp đèn LED

gương chiếu hậu hình chữ V nổi bật

động cơ tăng áp mới – nền tảng

nâng.

giữa trên mẫu 718 Boxster S.

của xe.

phanh LED.

chạy ban ngày.

với những đường nét khỏe khoắn.

cho lực đẩy mạnh mẽ.

Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) • kết hợp 8,1–6,9
(34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.
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>> 718 Boxster mới <<

Nhiều người khám phá được sức mạnh trong
thể thao. Chúng tôi hiểu tại sao.
Khả năng điều khiển trực quan, bố trí khoa học hướng tới hiệu suất, thiết
kế tinh tế.
Nội thất của mẫu 718 Boxster mới cũng được trang bị hoàn toàn hướng tới
hiệu suất thể thao. Việc chú trọng mạnh mẽ về chiều ngang mang lại một
vẻ đẹp ấn tượng cho bảng táp-lô mới. Và điều đó không hề ảnh hưởng đến
cách bố trí khoa học xuất sắc trứ danh của Porsche.
Kiểu dáng thuần khiết nhất của xe đua thể thao: vô-lăng thể thao mới bắt
nguồn từ mẫu 918 Spyder. Tùy chọn vô-lăng thể thao GT với đường kính
nhỏ hơn tăng thêm cảm hứng trong cabin.
Hệ thống Quản Lý Liên Lạc của Porsche (PCM) mới cùng màn hình cảm
ứng đa điểm giúp nâng cao hơn nữa hình thức và chức năng với: những khả
năng gần như không có giới hạn.
Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon):
trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) •
12

kết hợp 8,1–6,9 (34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.
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>> 718 Boxster mới <<

Có nhiều điều hơn thế từ nơi khởi nguồn.
Động cơ tăng áp bốn xy-lanh đối đỉnh mới của Porsche cho thấy trách nhiệm không chỉ
đối với môi trường, mà còn đối với sự phấn khích của người lái. Khả năng tăng tốc vô cùng
mạnh mẽ – ngay cả khi ở vòng tua thấp. Thành tích này được bổ trợ bởi khả năng phản hồi
xuất sắc và một sơ đồ động cơ được thiết kế nhằm mang lại giới hạn vòng quay hàng đầu
ở một chiếc xe thể thao. Điều này đồng nghĩa với việc sức nén cao và tốc độ động cơ cao
được kết hợp với khả năng điều biến công suất phát tốt.
Âm thanh điển hình từ động cơ của Porsche cũng là một đặc điểm thuần nhất trên các
mẫu 718 Boxster mới, đem đến bản nhạc nền phù hợp trên đường chinh phục những đỉnh
cao hiệu suất mới. Sự vượt trội vốn đã thể hiện ở những con số, nhưng mức hiệu suất còn
gây ấn tượng hơn nữa khi so với các mẫu xe trước đây, thể hiện ở đồ thị bên dưới.

195
(265)

220
(300)

Công suất tối đa tính
bằng kW (mã lực)

280

380
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718 Boxster
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257
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360

420
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Mô-men xoắn tối đa tính
bằng Nm

Boxster S (2012 – 2015)

4.2

0–100 km/giờ (0–62 dặm/giờ) tính
bằng giây với PDK + Launch Control

277

285

Vmax tính bằng km/giờ
(dặm/giờ) với PDK

8.2

7.3

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp
lít/100 km (dặm/galon) với PDK

718 Boxster S

Các mẫu 718 Boxster*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 10,7–9,0 (26,4–31,4) • ngoài đô thị 6,5–5,7 (43,5–49,6) • kết hợp 8,1–6,9
(34,9–40,9); lượng khí thải CO2: 184-158 g/km.
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>> 911 Turbo mới <<

Có những câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Biểu tượng giữa một thế giới luôn chuyển động:
911 Turbo.
Paris, Autosalon 1974. Trong suốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ dẫn đến sự
trì trệ trên thị trường ô tô, Porsche đã cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc
bằng việc cho ra mắt mẫu xe thể thao thương mại đầu tiên trên thế giới
có hệ thống tăng áp khí xả khiến cả thế giới nghẹt thở. Và hãng vẫn duy trì
điều đó với từng mẫu 911 Turbo mới. Lần này cũng không ngoại lệ.
Suy cho cùng, các kỹ sư của chúng tôi lại một lần nữa tạo được một điều
đặc biệt: giữ được truyền thống và đồ thị phát triển nhất quán của mẫu
911 Turbo, đồng thời phát minh lại nó.
Họ đã làm được điều này bằng cách giữ lại thiết kế đặc trưng của mẫu xe,
nhưng điểm nét từng chi tiết thật tỉ mỉ, mạnh mẽ và táo bạo hơn. Bằng
cách tăng cường hơn nữa hiệu suất vốn đã gần như không thể vượt trội
hơn của dòng 911 Turbo, cùng hệ thống Connect Plus hoàn toàn mới,
911 Turbo cũng đồng thời kiến tạo nên con đường mới tiến vào thế giới kỹ
thuật số.
Một chiếc xe thể thao. Không, với chúng tôi, nó vẫn là chiếc xe thể thao
ấy. Sự thể hiện hoàn hảo cho thương hiệu của chúng tôi, triết lý của chúng
tôi. Khả năng vận hành xuất sắc kết hợp với hiệu suất thông minh. Và cũng
có bốn phiên bản: Cabriolet hoặc Coupé, Turbo hoặc Turbo S.
Quá khứ, hiện tại và tương lai: 911 Turbo là một dòng xe với vẻ ngoài khiến
ta choáng ngợp. Đó là chiếc xe tạo cảm hứng cho môn đua xe thể thao.
Không có bất kỳ một bộ phận dư thừa nào, không khiên cưỡng và cũng
không xốc nổi.

Các mẫu 911 Turbo: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô
thị 12,1-11,8 (23,3-23,9) • ngoài đô thị 7,6-7,5 (37,2-37,7) • kết hợp 9,3-9,1
(30,4-31,0); lượng khí thải CO2: 216-212 g/km.
16

17

>> 911 Turbo mới <<

Điều gì khiến phong cách của mẫu xe này trở nên độc đáo: hơi thở của sự trường tồn.
Thiết kế.
Chúng tôi không đi theo lối mòn, chúng tôi định hình xu hướng. Không chỉ

gió màu đen. Thiết kế mạnh mẽ tôn lên tính lái linh hoạt của chiếc xe. Tất cả

xạ được tích hợp vào đường thoát khí và thiết kế ấn tượng của ống xả kép.

Các mẫu 911 Turbo: Porsche từ trong ra ngoài. Đây là phương pháp của

đi vào tâm trí của mọi người, mà vào cả trái tim của họ. Kết hợp sự thông

các mẫu đều được trang bị tiêu chuẩn với cụm đèn pha LED bao gồm bốn

Từng đặc điểm mới đều khiến dáng vẻ tổng thể của 911 Turbo trở nên cực

chúng tôi. Định hướng phong cách của chúng tôi. Hé lộ bản năng của chúng

thường với sự phi thường, giới hạn với vô hạn.

đèn LED chiếu sáng ban ngày.

kỳ chính xác, sắc nét và hoàn thiện. Điều này vẫn đúng ngay cả trên phiên

tôi – chất thể thao không thể nhầm lẫn – và thổi vào đó hơi thở của sự

bản Cabriolet có trọng lượng nhẹ nhưng có mui xe bằng vải cực kỳ chắc

trường tồn.

Đây là cách của chúng tôi. Cách của Porsche. Vấn đề không nằm ở việc thay

Tay nắm cửa giờ đây trở nên hài hòa hơn với xe và mâm đúc thậm chí còn

đổi công thức, mà ở việc hoàn thiện các thành phần. Trên mẫu 911 Turbo,

chi tiết hơn. Đuôi xe thu hút sự chú ý của bạn là ga-lăng tản nhiệt ở nắp sau

điều này được phản ánh ở phần đầu xe với đèn trước hoàn toàn mới và lưỡi

với cửa chớp nằm theo chiều dọc. Bên cạnh đó là đèn hậu ba chiều, bộ phản

Ga-lăng tản nhiệt nắp sau với
cửa chớp nằm theo chiều dọc

Cánh gió sau tự động điều chỉnh (thuộc
Hệ thống Khí Động Học Chủ Động của
Porsche, PAA)

Tính năng đánh lái
trục sau

Đèn hậu LED phong cách 3D
Cụm đèn pha LED với bốn đèn LED
chiếu sáng ban ngày

Mâm xe 991
Turbo 20 inch

Đường thoát khí tích hợp bộ
phản xạ

Ống xả kép bằng thép
không gỉ
18

chắn cùng các bộ phận hỗ trợ bên trong được làm từ ma-giê.

Mâm xe 911
Turbo S 20 inch

Tay nắm cửa tích hợp
Tấm hướng gió trước
tự động điều chỉnh (thuộc Hệ thống Khí Động
Học Chủ Động của Porsche, PAA)
Các mẫu 911 Turbo: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 12,1-11,8 (23,3-23,9) • ngoài đô thị 7,6-7,5 (37,2-37,7) • kết hợp 9,3-9,1
(30,4-31,0); lượng khí thải CO2: 216-212 g/km.
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>> 911 Turbo mới <<

Sức mạnh của những thông số. Đảm bảo gây ấn tượng.

+ 15 kW (20 mã lực)
Một bước gần hơn. Cả mẫu 911 Turbo và 911 Turbo S đều
tăng thêm 15 kW (20 mã lực) so với các phiên bản tiền

+ 50 Nm

Tăng tốc vượt trội. Ở chế độ SPORT, lực đẩy

nhiệm. Động cơ ở các mẫu 911 Turbo sản sinh ra công

được tăng lên, đồng nghĩa với việc mô-men xoắn

suất ấn tượng với 397 kW (540 mã lực). Trên các mẫu ‘S’,

của động cơ cũng được tăng thêm tạm thời 50

công suất đạt được là 427 kW (580 mã lực).

Nm – đạt 710 Nm ở mẫu 911 Turbo và 750 Nm
trên mẫu 911 Turbo S.

40 mm
2,9 giây

Giới hạn bị phá vỡ. Mẫu 911 Turbo S với tính
năng Launch Control tăng tốc ngoạn mục từ 0
đến 100 km/giờ (62 dặm/giờ) chỉ sau 2,9 giây
và phá vỡ rào cản 200 km/giờ (124 dặm/giờ)
sau 9,9 giây. Theo sau đó là mẫu 911 Turbo khi
hoàn tất tăng tốc đến 100 km/giờ (62 dặm/giờ)

Tính thực tiễn cao: gói tùy chọn hệ thống nâng
cho tất cả các mẫu 911 Turbo. Gói trang bị
này giúp nâng chiếc xe cao thêm gần 40 mm
ở phía trước, đạt vận tốc gần 35 km/giờ (21
dặm/giờ).

330 km/giờ

Đỉnh cao của các đỉnh cao. Lực đẩy đáng

sau 3,0 giây và đạt mốc 200 km/giờ (124 dặm/

kinh ngạc của 911 Turbo S dường như

giờ) sau 10,4 giây.

không có giới hạn. Với tốc độ tối đa là
330 km/giờ (205 dặm/giờ). Tốc độ tối
đa trên mẫu 911 Turbo cũng đạt mức ấn
tượng 320 km/giờ (198 dặm/giờ).

Các mẫu 911 Turbo: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 12,1-11,8 (23,3-23,9) • ngoài đô thị 7,6-7,5 (37,2-37,7) • kết hợp 9,3-9,1
20

(30,4-31,0); lượng khí thải CO2: 216-212 g/km.
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>> Mẫu 911 Turbo mới <<

Sự phấn khích tột đỉnh.

911 Turbo không theo bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
Trừ chính mình.

Gói Kích Hoạt Chức Năng Thể Thao (Sport Chrono) với công tắc
chuyển chế độ MODE.

Hệ thống Kiểm Soát Khung Gầm Chủ Động của Porsche (PDCC).
Được trang bị trong gói tiêu chuẩn trên các mẫu 911 Turbo S, PDCC là

Sự phấn khích sau chỉ một nút bấm cùng vô số trải nghiệm thú vị tột đỉnh

một hệ thống thanh cân bằng chủ động có chức năng làm giảm chuyển

từ: Gói Kích Hoạt Chức Năng Thể Thao (Sport Chrono). Các chức năng của

động ngang thân xe khi vào cua. Ngoài ra, còn giúp giảm thiểu dao động

gói này cho phép thiết lập khung xe, động cơ và hệ thống truyền lực mang

ngang của xe trên bề mặt không bằng phẳng.

dáng vẻ thể thao hơn nữa, đưa bạn vào không gian mới của hiệu suất năng
động.

Lợi ích: tính lái năng động được cải thiện và cảm giác thoải mái hơn trên
đường – với bất kỳ tốc độ nào, cũng như khả năng đánh lái chính xác và

Các đặc điểm mới bao gồm công tắc chuyển chế độ MODE trên vô-lăng

truyền tải ổn định.

được lấy từ mẫu 918 Spyder – đem lại một trải nghiệm lái như trong cabin
của một chiếc xe đua. Không cần lơi hẳn tay khỏi vô-lăng, bạn vẫn có thể
chọn giữa bốn chế độ cài đặt khác nhau: Normal, SPORT, SPORT PLUS và
Individual Mode.
Ví dụ, khi chế độ SPORT được kích hoạt trong điều kiện tăng tốc hết cỡ,
mô-men xoắn cực đại của động cơ được tạm thời tăng thêm tối đa 50 Nm

Tính năng đánh lái trục sau.

– đạt 710 Nm ở các mẫu 911 Turbo. Ở các mẫu 911 Turbo S, con số này
còn đạt tới 750 Nm.

Tính năng đánh lái trục sau cải thiện cả hiệu suất và tính tiện nghi cho hoạt
động hàng ngày.

Khi chế độ SPORT PLUS được kích hoạt, động cơ trở nên nhạy hơn nữa và
Hộp số tự động Ly Hợp Kép của Porsche (PDK) được thiết lập giúp sang

Ở tốc độ lên tới 50 km/giờ (31 dặm/giờ), hệ thống đánh lái các bánh sau

số cực nhanh và chuẩn xác, cho phép tăng tốc tối đa. Chức năng Launch

theo hướng ngược lại với bánh trước. Điều này có hiệu ứng làm giảm chiều

Control đảm bảo khả năng tăng tốc tối đa từ vị trí xuất phát.

dài cơ sở. Vòng cua giảm xuống và việc đánh góc trở nên chủ động hơn
đáng kể và đỗ xe cũng dễ dàng hơn nhiều.

Lần đầu tiên xuất hiện trên các mẫu 911 Turbo: chức năng SPORT Response. Sau khi nhấn nút bấm ở giữa công tắc chuyển chế độ MODE, động cơ

Ở tốc độ trên 80 km/giờ (49 dặm/giờ), hệ thống lái bánh sau theo cùng

và hệ thống truyền động được thiết lập cho khả năng truyền tải công suất

hướng với bánh trước. Kết quả gần như làm tăng chiều dài cơ sở và tăng

tối đa. Đồng nghĩa với thời gian phản hồi tối đa của bướm ga đạt xấp xỉ 20

độ ổn định, chẳng hạn như khi thực hiện các thao tác lái tốc độ cao trên

giây – ví dụ như khi vượt xe.

đường cao tốc. Trong khoảng 50-80 km/giờ (31-49 dặm/giờ), hướng đánh
lái thay đổi liên tục tùy vào các điều kiện lái.

Các mẫu 911 Turbo: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô
thị 12,1-11,8 (23,3-23,9) • ngoài đô thị 7,6-7,5 (37,2-37,7) • kết hợp 9,3-9,1
(30,4-31,0); lượng khí thải CO2: 216-212 g/km.
22
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Các mẫu 911 Turbo: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 12,1-11,8 (23,3-23,9) • ngoài đô thị 7,6-7,5 (37,2-37,7) • kết hợp 9,3-9,1
24

(30,4-31,0); lượng khí thải CO2: 216-212 g/km.
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>> 911 Turbo mới <<

Hiển thị đường đi bằng công nghệ tiên tiến.
Hệ thống Quản Lý Liên Lạc của Porsche (PCM) mới với tính năng định
vị trực tuyến.
Hệ thống tin học giải trí cho thế hệ mới: Hệ thống Quản Lý Liên Lạc của Porsche (PCM) mới gồm có tính năng
định vị trực tuyến với thông tin giao thông theo thời gian thực là trung tâm điều khiển âm thanh, các chức năng
định vị và liên lạc của bạn. Với bề mặt bằng kính cao cấp, hệ thống PCM được kết hợp hoàn hảo với bảng điều
khiển trung tâm.

Điều khiển – tiện nghi và toàn diện hơn bao giờ hết:

Âm nhạc – âm thanh cải thiện, đa dạng hơn

–– Màn hình cảm ứng đa điểm 7 inch mới tích hợp cảm

–– Ổ CD/DVD tích hợp

biến tiệm cận chỉ hiển thị nội dung tùy chọn có liên

–– Jukebox với ổ cứng bên trong

quan khi bạn cần

–– 2 đầu đọc thẻ SD dùng cho các tệp âm thanh của

–– Điều khiển bằng giọng nói là tiêu chuẩn

bạn

–– Điều khiển bằng nút xoay/nhấn

–– Hệ thống âm thanh vòm BOSE® đạt tổng công suất

Định vị – con đường nhanh nhất và dễ nhất tới đích
đến của bạn:

–– Tùy chọn: Hệ thống âm thanh vòm cao cấp của

–– Thông tin giao thông thời gian thực

–– Giao diện iPhone ®/iPod ® ở bảng điều khiển trung

555 watt

–– GOOGLE Street View và GOOGLE Earth
®

®

–– Các chế độ xem bản đồ có thể được xoay theo yêu
cầu bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng đa điểm

Burmester ® đạt tổng công suất 821 watt
tâm
–– Giao diện âm thanh và cổng AUX-In trong ngăn để
găng tay

–– Phạm vi bản đồ có thể được điều khiển bằng các

–– Điều khiển iPod ® hoặc USB một cách bình thường

thao tác đa điểm hoặc thông qua nút xoay/nhấn

qua PCM, tùy chọn vô-lăng đa chức năng hoặc tùy
chọn điều khiển bằng giọng nói

Thông tin giao thông theo thời gian thực, các dịch vụ GOOGLE® Street View và GOOGLE® Earth được miễn phí trong thời gian tối thiểu 12 tháng và có
thể được gia hạn thêm với mức phí hàng năm tại địa chỉ www.porsche.com/connect. Để sử dụng những dịch vụ này, bạn cần một thẻ SIM có khả năng
kết nối dữ liệu. Bạn cũng cần phải có hợp đồng tính phí riêng với một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.

Để biết thông tin về tình trạng sẵn có của ứng dụng Connect Plus ở quốc gia dự tính sử dụng, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Porsche của bạn.
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>> Sự Mê Hoặc <<

31° 14' N
121° 28' E
Ánh sáng đô thị khiến tim bạn đập nhanh hơn. Nhưng trên
hết, nó hướng về tương lai. Phố Đông, nằm trên bờ phía
đông của sông Hoàng Phố, là trung tâm kinh doanh tài
chính vô cùng hiện đại của Thượng Hải. Khu phố cổ nằm
bên bờ đối diện – truyền thống và hiện đại được hòa trộn
ở siêu đô thị năng động này. Một thành phố của sự tương
phản và hoàn hảo đối với Panamera Turbo Executive: mẫu
xe thể thao dành cho cả người lái lẫn hành khách. Một hành

632 m

6,341 km²

189 km

chiều cao tòa tháp

diện tích đô thịị

chiều dài đường

Thượng Hải

vành đai Thượng
Hải

28

Photo: Google Inc.

trình dành cho cả hai.
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>> Sự Mê Hoặc <<
Chiếc Panamera Turbo Executive
lướt êm qua Tháp truyền hình

SỰ

Minh Châu Phương Đông.

MÊ HOẶC
Vào ban đêm, Thượng Hải có lẽ là thành phố sôi động nhất ở Châu Á.
Hành trình của những điều kỳ diệu xuyên qua siêu đô thị này.
Trích từ tạp chí Porsche Christophorus, ấn bản số 373.
Vào đêm, Thượng Hải là một thành phố biến đổi, thành
phố của ma thuật. Làn gió nhẹ từ biển thổi tan cái nóng
khó chịu của ban ngày. Những tiếng còi inh ỏi nhường chỗ
cho sự tĩnh lặng, đường phố trống vắng khi qua giờ cao
điểm. Các đại lộ của Khu phố Pháp mang một bầu không
khí quyến rũ. Giờ là lúc cuộc sống tráng lệ về đêm bắt đầu:
những luồng sáng xanh lam chiếu khắp các đường vành đai
của thành phố. Dọc Bến Thượng Hải – khu vực bến tàu lớn
– là hàng nghìn ngọn đèn trên những tòa tháp cao nhất của
Châu Á được phản chiếu trên mặt nước. Mọi con đường đều
được chiếu sáng: những biển quảng cáo bằng đèn neon,
nhà hàng, quán bar, phòng hát karaoke tới các tiệm mát-xa
đều rực rỡ sắc màu.
Hành trình của chúng tôi bắt đầu tại Phố Đông nằm trên bờ
đông của sông Hoàng Phố. Lúc này là 7 giờ tối, mặt trời
vừa mới lặn và chúng tôi đang trên đường cao tốc tiến tới
phía bắc Lục Gia Chủy, trung tâm kinh doanh và tài chính
của thành phố. Wang, tài xế của chúng tôi, biết mọi con
đường nên đi và những con đường nên tránh vào giờ cao
điểm. Ông ấy nhận xét về tình trạng tắc đường vốn là một
Panamera Turbo Executive*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 15,1 (18,7) • ngoài đô thị 7,9 (35,8) • kết hợp 10,5 (26,9);

vấn đề muôn thuở ở Thượng Hải: “Nhiều xe quá!”

lượng khí thải CO2: 245 g/km.
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Chúng tôi dừng một lúc ở

Nhưng xe cộ vẫn cứ lưu thông. Đèn và xe vẫn lướt qua một

phía trước một tòa nhà được

cách trầm lặng; nhờ có lớp kính cách âm và cách nhiệt trên

chiếu sáng nằm gần Dự Viên

chiếc Panamera Turbo Executive, âm thanh của cả thành phố

nổi tiếng.

dường như tắt hết. Một lợi thế của phần chiều dài cơ sở dài
hơn 15 cm đó là chúng tôi có khoảng trống để chân ở phía
sau. Thời gian trôi như bất tận, trong khi ngoài kia con đường
ngày càng đông đúc hơn. Khi chúng tôi đến Lục Gia Chủy,
đường gần như bị tắc vậy. Đây là địa điểm có Tháp truyền hình
Minh Châu Phương Đông nổi tiếng, đậm chất viễn tưởng (cao
468 mét) với những khối cầu có vân màu đỏ tía. Tòa tháp Kim
Mậu (cao 421 mét) tọa lạc ngay phía sau, cùng với đó là Trung
tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải cao 492 mét (với biệt danh
‘cái mở chai’ do có một lỗ hình chữ nhật ở trên đỉnh), và Tháp
Thượng Hải mới hoàn thành, đồng thời cũng là tòa nhà cao
nhất Trung Quốc và cao thứ ba thế giới, với độ cao 632 mét.
Wang chỉ về Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. “Đó là
nơi mà dòng xe Panamera đã tổ chức lễ ra mắt thế giới của
mình vào năm 2009 – trên tầng 94 đấy! Người ta đã đưa nó
lên tận đấy bằng cách dựng đứng xe trong thang máy.” Thượng

Sự tương phản: Phố
Đông bên trên, phố cổ
bên dưới.

Hải là một nơi tuyệt vời đối với dòng xe Panamera; mới 2 năm
trước thôi, Porsche cũng đã giới thiệu thế hệ thứ hai của dòng

Wang quyết định đã đến lúc phải đi đường vòng: chúng tôi tiếp

xe này ở đây.

tục hướng lên phía bắc rồi vào Đường hầm Tân Cương Lư ít
đông đúc hơn. Khi bước ra từ phía bờ bên kia sông, chúng tôi

Khoảng 30 năm trước khi Trung Quốc mới bắt đầu mở cửa,

nhận thấy mình đang ở một nơi khá lạ lẫm của khu phố. Không

bạn sẽ thấy ở đây không có gì ngoại trừ một vài tòa nhà chung

có nhiều điều bắt mắt ngoại trừ những khu nhà và cửa hàng

cư và ruộng lúa. Ngày nay, dáng dấp đô thị là một trong những

nhỏ.

chủ đề nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giới – và Trung Quốc đã
trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hầu hết các công

Vào năm 2012, Trung Quốc đã đạt được một mốc lịch sử mới

ty quốc tế hiện nay đều có trụ sở tại Lục Gia Chủy. Có nhiều

khi lần đầu tiên họ có một nửa dân số sống ở các thành phố.

người nước ngoài sống phía bên này sông để ở gần hơn với sân

Đó là một mốc đánh dấu quá trình đô thị hoá lớn nhất trong

bay và các trường quốc tế của thành phố. Nhưng cũng giống

lịch sử thế giới. Người dân chuyển từ các khu vực nông thôn

như đa số người dân đi làm, lúc này chúng tôi lại hướng tới bờ

lên thành phố để tìm việc. Quá trình này được điều tiết bởi

đối diện và vào khu phố cổ. Khi tới gần lối vào Đường hầm Diên

chính phủ. Ở đây, hiếm có những khu ổ chuột như ở Châu Phi

An Đông Lư, có vẻ như đi bộ sẽ là một giải pháp nhanh hơn lái

hay Mỹ La tinh, thay vào đó, phổ biến là những khu nhà và căn

xe.

hộ chung cư bằng bê-tông với hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi
tầng.

Panamera Turbo Executive*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 15,1 (18,7) • ngoài đô thị 7,9 (35,8) • kết hợp 10,5 (26,9);
lượng khí thải CO2: 245 g/km.
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Đèn xanh dành cho
Porsche Panamera –
một sự kiện hiếm gặp
tại siêu đô thị đông
đúc này.

>>
Có rất nhiều thành phố của Trung Quốc đã đánh mất

Trở lại với hiện thực: hơi nước bốc lên từ những nồi hấp

bản sắc của mình và khó có thể phân biệt được với

tròn làm bằng tre, bên trong chứa đầy bánh bao, một

những thành phố khác. Tuy nhiên, Thượng Hải may mắn

loại bánh hấp cách thủy. Dọc con đường là các quán mì

khi không rơi vào tình cảnh như vậy và vẫn giữ được

và nhiều người đang nạo sầu riêng. Một số khác đang lái

tương đối nhiều công trình nguyên bản của mình. Dân số

xe đạp điện len lỏi qua những bụi cây. Hẳn đây chính là

đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, đạt con số khoảng

Thượng Hải 30 năm về trước, với những ngôi nhà được

23 triệu người.

xây sát nhau và hầu như cuộc sống đều diễn ra ở bên
ngoài.

Thượng Hải

Làm gì ở Thượng Hải?

Hãy chìm đắm vào trải nghiệm.
Tốc độ

Wang, bốn mươi ba tuổi, là một trong số những cư dân
mới. Ông được sinh ra ở phía bắc Thượng Hải, tại Tỉnh

Cho đến năm 2010, đã có tới 3,1 triệu phương tiện trên

Du khách có thể ngay lập tức lao mình vào siêu đô thị

Giang Tô, nơi gia đình ông hiện vẫn cư trú. “Ở đây tôi

đường phố ở Thượng Hải và con số ấy tiếp tục tăng ở

năng động này từ sân bay quốc tế Thượng Hải – những

kiếm được nhiều hơn so với ở quê,” Wang nói, ông này

một quốc gia nơi mà xe hơi vẫn được coi là biểu tượng

con tàu maglev (đệm từ) có thể đưa bạn đến trung tâm

đang tiết kiệm một phần thu nhập của mình để mua một

của địa vị – những chiếc xe hiệu của Đức đặc biệt được

thành phố chỉ trong chưa đầy 8 phút.

căn hộ tại quê.

ưa chuộng. Giờ đây, thành phố đang hạn chế số lượng
đăng ký mới: người đăng ký phải rút thăm và trả 80.000

Các điểm tham quan

Chúng tôi băng qua con Sông Tô Châu nổi tiếng, một

tệ (khoảng 12.000 euro) để được cấp biển số. Wang kể

Dạo bước dọc Bến Thượng Hải – đường đi bộ ven sông

nhánh của sông Hoàng Phố. Bến Thượng Hải bắt đầu

cho chúng tôi nghe về việc một người anh họ của ông

dài 2,6 km (1,6 dặm) bên bờ sông Hoàng Phố – và

từ đây, khu vực quanh đường ven sông, nơi từng là

từng phải chờ tới 5 tháng mới được cấp biển số. Ngoài

chiêm ngưỡng kiến trúc huy hoàng dọc đường đi ở Phố

trung tâm khu tô giới quốc tế dưới sự kiểm soát của

ra, các lái xe phải có biển số của Thượng Hải nếu muốn

Đông. Khu Tô Giới Pháp trước đây, nay là các quận

các thế lực phương Tây. Đây cũng từng là nơi nhiều con

sử dụng đường chính trong giờ cao điểm.

Luwan và Xuhui, cám dỗ du khách bằng nét duyên

tàu mang quốc kỳ Anh, Pháp, Nga, Đức và Nhật Bản

dáng của Châu Âu và rất nhiều cửa hàng bánh ngọt.

từng đóng đỗ. Từ mái nhà của khách sạn lâu đời nhất

Cuối cùng thì giao thông cũng vãn sau khoảng 8 giờ

ở Thượng Hải, Peace Hotel, và mái bằng của hộp đêm

tối. Chúng tôi rẽ phải từ Bến Thượng Hải và hướng về

Bar Rouge, ta có thể thấy những thượng khách giàu có

phía tây. Khi đi được nửa đường, chúng tôi dừng xe

Ngôi chùa Phật giáo Long Hoa có từ thế kỷ thứ 3

là người Trung Quốc xen lẫn người nước ngoài và ngắm

tại Xintiandi, một khu tái xây dựng nơi những ngôi nhà

(ở quận cùng tên) là địa điểm hoàn hảo để tĩnh tâm và

nhìn khung cảnh tráng lệ ở phía bên kia bờ sông. Bạn có

shikumen truyền thống theo phong cách kiến trúc của

tạm thời xa rời sự hối hả và náo nhiệt của chốn Thượng

thể thấy quá khứ và tương lai trong đôi mắt của họ khi

Thượng Hải đã được biến thành các nhà hàng hiện đại.

Hải. www.meet-in-shanghai.net

họ ngắm nhìn màn trình diễn của ánh sáng được tổ chức

Chúng tôi mua một chiếc sandwich từ chuỗi nhà hàng

hàng đêm trên mặt tiền của những tòa nhà chọc trời cho

chuyên về thực phẩm hữu cơ và cung cấp cho tầng lớp

đến tận 11 giờ đêm.

tân trung lưu của Thượng Hải.

Nhưng chúng tôi muốn đi tiếp, tới Khu Phố Pháp: nơi

Hành trình của chúng tôi kết thúc ở Khu Phố Pháp. Sự

đẹp nhất Thượng Hải. Wang tránh những con đường hẹp

ảnh hưởng của Pháp vào thế kỷ 19 vẫn có thể cảm nhận

của khu phố cổ nằm ngay sau Bến Thượng Hải. Chiếc

được tại khu vực này trong thành phố, với những tòa nhà

Panamera khoan thai lăn bánh tới đích đến của mình.

và đại lộ cùng hàng cây sung ở hai bên, hình thành một

Âm thanh động cơ V8 của xe như nhắc nhở về công suất

mái nhà xanh trên hàng trăm con phố nhỏ của Thượng

Panamera Turbo Executive*: mức tiêu thụ nhiên liệu lít/100 km (dặm/galon):

382 kW (520 mã lực) của xe. Dòng suy tư của chúng tôi

Hải. Tại đây, ta tìm thấy sự tĩnh lặng nơi đô thị. Đường

trong đô thị 15,1 (18,7) • ngoài đô thị 7,9 (35,8) • kết hợp 10,5 (26,9); lượng khí

vội vã nhường chỗ cho viễn cảnh về con đường rộng mở

phố trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ve kêu hòa thành

thải CO2: 245 g/km.

có thể được nhìn thấy từ vị trí ghế lái của Wang.

bản đồng ca.
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Sự duy linh
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>> Porsche Driver’s Selection <<

MỚI. Porsche Bike RX.

MỚI. Porsche Bike RS.

WAP 061 024 0G [S],

WAP 061 014 0G [S],

WAP 061 025 0G [M],

WAP 061 015 0G [M],

WAP 061 026 0G [L]j

WAP 061 016 0G [L]

Hiệu suất trên mọi địa hình – Porsche Bike RX

Cảm hứng: tinh thần chiến đấu – Porsche Bike RS

Lần cuối cùng bạn cảm thấy những

mới mang thiết kế đua xe thể thao,

Khung xe: lấy cảm hứng từ dòng xe

Các bộ phận xe làm bằng carbon

Hành trình địa hình hay dạo chơi

viên sỏi bên dưới lốp xe của mình

nghệ thuật chế tạo của Porsche

thể thao 911 mang tính biểu tượng.

cao cấp có khối lượng nhẹ [khung xe,

trong thành phố? Hãy tự quyết định

là khi nào? Bạn đã đưa mình tới giới

đang lấn sang những tuyến đường

Bộ truyền lực: 22 bánh răng cho khả

phuộc, tay lái và yên xe] mang lại cả

và khám phá các mẫu xe đạp mới

hạn tuyệt đối trên đoạn dốc cuối

tập luyện của những người yêu

năng tăng tốc tối đa [Shimano XTR].

sự ổn định và linh hoạt. Cơ cấu phanh

của Porsche cùng nhiều sản phẩm

cùng? Nhìn thấy cuối con đường

thích xe hai bánh – cả trên đường

Hiệu suất: không có giới hạn.

xe Magura MT Race Brake đảm bảo

khác từ bộ sưu tập Porsche Driver’s

trong tầm mắt của mình? Hãy vững

trường và địa hình. Với bộ khung

sự an toàn ở mọi góc cua. Xe lái rất

Selection tại Trung tâm Porsche của

vàng quyết tâm vượt qua chính

cao cấp bằng carbon dựa trên

Porsche Bike RS mang trong mình

êm với khả năng tăng tốc ưu việt,

bạn. Để xem toàn bộ các dòng xe,

mình. Hiệu suất của Porsche không

dáng vẻ của dòng xe 911 và lốp xe

DNA của Porsche trên hai bánh xe.

được đảm bảo nhờ mâm xe 29 inch

hãy truy cập cửa hàng trực tuyến

chỉ được tìm thấy trên đường cao

vượt mọi địa hình [Schwalbe Rocket

Với một thiết kế màu đen thanh lịch

[Crankbrothers Cobalt 2] với lốp lăn

tại địa chỉ

tốc, mà bạn có thể thấy nó trên

Ron], bánh xe 27,5 inch Crankbroth-

cùng các chi tiết có màu Cam Lava

mượt mà – lựa chọn lý tưởng cho các

www.porsche.com/selection.

từng bàn đạp. Điều quan trọng là

ers, đĩa phanh thủy lực Magura [MT

– lấy cảm hứng từ mẫu Porsche 911

chuyến dạo chơi ngắn trong thành

chính bạn là người lái.

Race], và mục tiêu khám phá trọn

GT3 RS.

phố hoặc du ngoạn đường dài.

vẹn mọi địa hình.
Với mẫu xe đạp Porsche Bike RX
36

Chi phí kết nối được tính
dựa trên hợp đồng điện
thoại của bạn.

Chúng tôi rất mong được đón tiếp
bạn.
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>> Porsche Tequipment <<

Làm mới các mẫu 911 đã qua sở hữu.
Tùy chọn trang bị cá nhân từ Porsche Tequipment.

Sau khi chuyển đổi, ngoại thất của chiếc 911 Carrera S (Loại 991) sẽ mang

chi tiết khác như cụm đèn pha trước

bộ ốp thân xe khí động học ‘Aerokit Cup’, bao gồm bộ phận trước và tấm

Bi-Xenon màu đen và đèn hậu bằng kính

hướng gió trước được cải tiến cũng như tấm hướng gió phía sau cố định

trong.

Để trực tiếp xem tất cả
sản phẩm trong Porsche
Tequipment: hãy quét mã QR.

được bổ sung thêm cánh gió. Diện mạo mới này sẽ được bổ sung các
Ống xả kép bằng thép không gỉ bóng là
dấu hiệu cho điều không thể thấy rõ ban
đầu, nhưng có thể cảm nhận được bằng
thính giác: hiệu suất tăng từ 400 mã lực
(294 kW) lên 430 mã lực (316 kW).
Nội thất của chiếc xe cũng sẽ được nâng cấp trong quá trình tái thiết. Ghế
ngồi tiêu chuẩn sẽ được thay thế bằng ghế đơn Thể thao với lớp vỏ bọc sợi
carbon. Đường viền trang trí trên táp-lô và bảng điều khiển trung tâm cũng
được ốp carbon. Tính thể thao được nâng cấp bằng các bộ phận bọc da
Alcantara® cũng như vô-lăng thể thao Sport Design và cần sang số PDK.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm giới thiệu Porsche Tequipment, các chuyên gia

đầu với gói phụ kiện tiêu chuẩn sẽ được chuyển đổi thành một chiếc xe

cải tiến của chúng tôi sẽ trình diễn các dịch vụ của mình trên một mẫu

thể thao hàng đầu, thuyết phục cả về diện mạo và công nghệ.

911 Carrera S Coupé (2011) đã qua sở hữu. Chiếc xe được trang bị ban

Thông điệp chính đó là: tùy chọn cá nhân hóa một mẫu Porsche không dừng
lại sau khi mua xe mới. Nghiêm túc mà nói, mọi Trung tâm Porsche đều có thể
cung cấp dịch vụ này và nếu khách có yêu cầu, họ đều mang đến trải nghiệm

911 Carrera S: mức tiêu thụ nhiên liệu tính theo lít/100 km (dặm/galon): trong đô thị 12,2-10,1 (23,2-28,0) • ngoài đô thị 6,6-6,4 (42,8-44,1) • kết hợp

lái xe hứng thú hơn thông qua gói trang thiết bị Porsche Tequipment danh

8,7-7,7 (32,5-36,7); lượng khí thải CO2 (kết hợp): 199-174 g/km.

tiếng.
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>> Đua xe thể thao <<

Sứ mệnh: Xe thể thao của tương lai
Điểm lại năm 2015 của môn đua xe thể thao:
một mùa giải lịch sử
Tại sao chúng tôi lại làm việc mà chúng tôi đang làm? Là vì thời khắc trên

các mẫu xe đua. Nó cũng truyền động lực cho con người. Những người đã

bục nhận giải? Dĩ nhiên rồi. Là vì một vài giây có thể quyết định sự xa cách

trở nên thân thuộc với chúng tôi như thành viên trong gia đình.

giữa hai thế giới? Vâng, cả điều đó nữa. Là vì một khái niệm đã trở thành
một phần nhận diện thương hiệu của chúng tôi? Chính xác. Đó là bởi chúng

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau trong một năm đáng kinh

tôi không nhắm mắt bước theo mọi xu hướng, chúng tôi không bao giờ

ngạc của giới đua xe thể thao, năm 2015. Vào cuối mùa giải hoành tráng

thỏa mãn với hiện trạng, và chúng tôi làm điều này bằng sự kiên trì cần

này, chúng tôi đã xuất sắc giành được chiến thắng chung cuộc lần thứ 17

thiết để dẫn đầu.

của mình tại đường đua Le Mans, giành được ba danh hiệu tại giải vô địch
United SportsCar Championship và đại thắng trong bảng xếp hạng các

Cách tiếp cận này đã được chính Ferry Porsche đặt ra ngay từ khi bắt đầu

nhà sản xuất và người lái xe WEC của FIA.

và đến giờ nó vẫn là động cơ thúc đẩy khiến chúng tôi không chỉ dừng lại ở
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>> Đua xe thể thao <<

Tất cả những câu chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới việc chúng tôi làm trong

tưởng trong hơn 60 năm qua. Đó là sức mạnh từ những ý tưởng của chính

tương lai và đóng góp phía sau sân khấu, dù có nhỏ như thế nào đi nữa.

chúng tôi.

Đó là những ký ức phải mất nhiều trang giấy hơn mới diễn tả được. Nếu đề
cao một đóng góp cá nhân nào đó thì sẽ là không công bằng với số còn lại,

Chiến thắng tại quê nhà, trên đường đua Nürburgring cũng đáng được nhắc

nhưng một điều chắc chắn đó là có rất nhiều mốc thời gian đáng nhớ trong

đến và còn nhiều thành tích vượt trội khác trong mùa giải. Tổng cộng, chúng

năm 2015. Đó là khi chúng tôi đạt được mục tiêu vượt xa kỳ vọng của mình.

tôi đã chiến thắng sáu trong số tám chặng đua tại giải FIA WEC và giành
được giải Endurance Championship trên bảng xếp hạng nhà sản xuất và

Những ngày như 14 tháng 06, khi chiếc 919 Hybrid mang số thứ tự 19 là

người lái. Đó là một bước nhảy vọt trên con đường tới tương lai và đối với

chiếc xe đầu tiên cán đích của đường đua Le Mans vào lúc 3 giờ chiều. Đó

chúng tôi, chỉ là một chiến thắng nữa trên chặng đường phía trước. Sứ mệnh

là những ngày khi chúng tôi không chỉ chứng tỏ được với bản thân, mà còn

của chúng tôi vẫn còn tiếp diễn và chúng tôi vẫn luôn nỗ lực hướng tới trong

với đối thủ, rằng chúng tôi có lý do chính đáng để kiên định trên con đường

mùa giải kế tiếp, trong mọi mẫu xe thể thao thương mại mới, trong suy nghĩ,

của mình. Với chiếc Porsche 919 Hybrid và với mọi điều chúng tôi hằng tin

thay đổi và sự khám phá.
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LITHO
>> Đua xe thể thao <<

Dĩ nhiên, điều này cũng đúng với các mẫu xe GT của chúng tôi. Cho dù

giải này một cách kỹ lưỡng. Khao khát giảm từng gam, từng giây chính là

Sức mạnh của một động cơ không chỉ thể hiện ở số mã lực. Nó còn cần sự

là giải FIA WEC hay giải United SportsCar Championship. Quyết tâm lập

cách làm việc mà chúng tôi tuân thủ. Tuyệt đối không ngủ quên trên chiến

tận tâm, hiểu biết và tính bền vững. Nó cũng cần những con người cống

kỷ lục mới. Nỗ lực của chúng tôi trong hơn 60 năm qua đã mang lại vinh

thắng và không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân.

hiến trọn con tim và linh hồn của mình vào từng mẩu nhôm đúc. Nó cần

quang bằng chiến thắng vào năm 2015 ở giải vô địch United SportsCar

những người không chỉ hướng về một mục tiêu mà còn tự mình hướng đến

Championship. Tất cả danh hiệu vô địch trong phân hạng GTLM của giải

Chúng tôi cũng đã trưởng thành với tư cách là một gia đình, một nhà sản

USCC đều thuộc về Porsche. Chúng tôi đã giành vị trí dẫn đầu trong bảng

xuất, và là một phần của điều vĩ đại. Chúng tôi sẽ không cho phép bản

xếp hạng nhà sản xuất, người lái và đội đua ở phân hạng GTE-Pro.

thân xa rời lịch sử của mình. Con đường mà Ferry Porsche đã đặt ra hơn

Chúng tôi muốn cám ơn đội ngũ nhân viên, các đối tác và các nhà tài trợ

60 năm trước. Con đường không dựa trên những thành công trong ngắn

của chúng tôi về một mùa giải đua xe thể thao 2015 mang tính lịch sử.

Có rất nhiều điều đáng nói và rất nhiều sự kiện cần nhìn lại và tóm lược.

một sứ mệnh.

hạn, mà nhắm đến tầm ảnh hưởng dài lâu trong tương lai.

Nhưng chúng tôi sẽ không phải là Porsche nếu không cẩn thận nhìn lại

Chúng tôi rất mong chờ mùa giải mới 2016 sắp tới và viết tiếp một chương

từng khoảnh khắc, mọi cuộc đua và mọi thành tích kỹ thuật mới của mùa

sử mới trong hành trình tìm kiếm chiếc xe thể thao của tương lai.
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>> Porsche Travel Club <<

Đường đua tốt nhất của
chúng tôi: toàn thế giới.
Với một chiếc Porsche, sự thích thú bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi bạn bước vào bên trong – và đây
cũng chính là nguyên tắc cơ bản của Porsche Travel Club trong suốt 20 năm cho đến nay. Chúng tôi làm vui lòng du
khách bằng những mẫu xe Porsche của mình, trên những tuyến đường độc đáo, và bằng gói trải nghiệm độc quyền
bao gồm những khách sạn hạng nhất và các nhà hàng đẳng cấp. Kết quả là một trải nghiệm lái xe không thể quên,
ở đó chúng tôi kết hợp giữa sự lôi cuốn đầy mê hoặc của chiếc xe thể thao với niềm khao khát về những chuyến đi
của người tham gia.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm 2016: Hành trình thám hiểm Porsche Adventure Tour ở Romania.
Nghẹt thở: một trải nghiệm lái xe đầy hứng khởi ở quê hương của Bá tước Dracula.
Vùng đất Romania đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới thông qua tác phẩm ‘Dracula’ của Bram Stoker. Nhưng vùng
đất ấy còn sở hữu nhiều thứ khác hơn là những câu truyện kinh dị nổi tiếng. Miền bắc của quốc gia này là vùng núi,
trong khi miền nam lại được đặc trưng bởi Thung lũng Danube rộng lớn – một khu bảo tồn đời sống hoang dã cho
vô số loài chim. Cuộc sống đương đại được thể hiện rõ ở những thành phố lớn, trong khi ở nơi đây, các làng mạc
vẫn chìm trong lối sống truyền thống. Nói ngắn gọn: đây là vùng đất của những sự tương phản. Do vậy, đó là địa
điểm hoàn hảo cho một hành trình phiêu lưu – đặc biệt là trong một chiếc Porsche Macan.

Điểm nổi bật của hành trình:

Ngày:

– Ăn ở 5 đêm, lái xe 4 ngày

18.07.–23.07.2016

– Sự thú vị khi được lái xe dọc Tuyến đường Transalpina

25.07.–30.07.2016

xuyên qua Dãy núi Parang
– Tới thăm hồ băng giá Bâlea và hồ chứa Vidraru
– Một trải nghiệm lái xe đầy phấn khích dọc đường cao tốc
– Transfagarasan nổi tiếng thế giới với độ cao tối đa lên
đến 2.042 mét

Giá:
– 4.250 EUR/người ở
phòng đôi
– 4.450 EUR/người ở
phòng đơn

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình
Porsche Travel Club hay muốn đặt chỗ, xin vui
lòng liên hệ với chúng tôi:

ĐT: +49 711 911-23360
E-mail: info@porschetravelclub.de
Internet: www.porsche.com/travelclub
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>> Porsche Sport Driving School <<

Từ người lái xe bình thường đến tay đua chuyên nghiệp là một quãng đường dài.
Chúng tôi có thể chỉ cho bạn một lối tắt.
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chỉ

những tiêu chuẩn cao như nhau.

có một: đưa bạn tới đích của mình

học này, bạn sẽ được học cách lái

về tất cả các địa điểm đào tạo, có thể

những mẫu xe Porsche 911 GT3 Cup

được xem trực tuyến tại địa chỉ:
www.porsche.com/ sportdrivingschool

một cách an toàn. Trong các điều

Bất cứ điều gì ngoài tiêu chuẩn,

của chúng tôi một cách an toàn. Để

kiện lái xe hàng ngày – và dĩ nhiên

những khóa học đặc biệt của chúng

đảm bảo việc học thành công nhanh

là trên cả đường đua. Đó là lý do tại

tôi được thiết kế riêng để đào tạo

chóng, bạn sẽ tham gia học thành

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về

sao chúng tôi mang đến nhiều cơ

về những kỹ năng cụ thể. Ví dụ,

các nhóm nhỏ có sự hỗ trợ cá nhân.

chương trình Porsche Sport Driving

hội để bạn rèn giũa khả năng lái xe

bạn có thể tham gia khóa đào tạo

Điều này có nghĩa rằng mỗi người

School hay muốn đặt chỗ, xin vui lòng

an toàn và phát triển các kỹ năng

g-Force Precision của chúng tôi.

tham gia Trường dạy lái xe thể thao

liên hệ với chúng tôi:

đằng sau tay lái của mình. Từ những

Mục tiêu chính của khóa này là giúp

Porsche đều có thể khám phá điều gì

bài học cơ bản về cách điều khiển

bạn có khả năng truyền sức mạnh

thúc đẩy chúng tôi. Đua xe thể thao.

xe cho tới việc đăng ký giấy phép

và động lực từ chiếc xe của mình lên

đua xe cho riêng mình.

mặt đường một cách an toàn – mà

Chúng ta luôn theo đuổi những con

info@porschesportdrivingschool.de

không cần sự can thiệp từ các thiết

đường mới. Vậy điều gì là không đổi?

Internet:

bị điện tử hỗ trợ người lái.

Bạn ngồi ở ghế của người lái.

www.porsche.com/sportdrivingschool

đó, từng bước một. Vượt qua nhiều

Nếu bạn muốn trải nghiệm cận cảnh

Chương trình Porsche Sport Driving

cấp độ đào tạo khác nhau. Lựa

bộ môn đua xe thể thao, vậy thì

School khởi động mùa đào tạo năm

chọn một trong số 15 địa điểm sẵn

khóa đào tạo Master RSR của chúng

2016. Lịch đào tạo năm 2016 của

có trên toàn thế giới, tất cả đều có

tôi chính là thứ bạn cần. Trong khóa

chúng tôi, bao gồm phần tổng quan

Bạn quyết định nơi mình muốn đi và

Điện thoại: +49 711 911-23364
E-mail:

chúng tôi chỉ cho bạn cách để tới

Các mẫu 911*: mức tiêu thụ nhiên liệu tính theo lít/100 km (dặm/g): kết hợp 12,7–7,4 (22,2–38,2); lượng khí thải CO2: 296-169 g/km.
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>> Porsche Driving Experience <<

Thúc đẩy giới hạn ở vùng phía bắc vòng Bắc Cực: các
chương trình trải nghiệm mùa đông
Porsche Driving Experience.
Phần Lan. Một trong những quốc gia ở tận

tay lái, trên cả băng lẫn tuyết. Điều kiện lý

miền cực bắc của thế giới, phía bắc là Vòng

tưởng cho các khóa học Camp4, Camp4S,

Bắc Cực. Ở đây hầu như quanh năm là mùa

Ice-Force và Ice-ForceS của chúng tôi.

đông và chắc chắn sẽ có tuyết. Với nhiệt độ
cách xa dưới ngưỡng đóng băng, đây là điều

Hoàn thiện các kỹ năng lái xe của bạn trong

kiện lý tưởng mang lại cảm giác phấn khích

điều kiện băng giá nhưng vẫn kiểm soát được

thuần túy khi lái xe. Địa điểm của chúng tôi

trong các chương trình mùa đông của chúng

nằm ở trung tâm thắng cảnh mùa đông hiện

tôi, dĩ nhiên là tất cả đều nằm dưới sự hướng

đại, Levi, một khu nghỉ dưỡng thể thao mùa

dẫn của các chuyên gia hướng dẫn Porsche

đông nổi tiếng với lòng hiếu khách của người

Driving Experience. Nếu muốn đặt vé tham

Lapp. Quang cảnh vùng quê nguyên vẹn nơi

gia sự kiện từ chương trình đào tạo mùa

đây là thiên đường đối với những ai đang

đông trong năm 2017 ở Levi, xin vui lòng

tìm kiếm một chuyến phiêu lưu kỳ lạ thực sự

liên hệ theo địa chỉ info@porschedriving-ex-

cùng với tuyết rơi trên xứ Lapp.

perience.de và chúng tôi sẽ rất vui khi được
cùng bạn chia sẻ sở thích. Khi đó, chúng tôi

Nói cách khác: Levi là không gian hoàn hảo

sẽ sớm thông báo với bạn về thời gian và

cho các chương trình trải nghiệm mùa đông

mức giá ngay sau khi đăng trên trang web.

Porsche Driving Experience của chúng tôi và
là một trải nghiệm không thể quên được.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào khác về
chương trình Porsche Driving Experience

Trung tâm Porsche Driving Center ở Levi

Winter, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

đảm bảo sẽ khiến người tham gia vô cùng

Điện thoại: +49 711 911-28900

phấn khích. Với mỗi trải nghiệm lái ở nhiều

Internet:

bài tập khác nhau và các khóa điều khiển xe

www.porsche.com/driving-experience-winter

đa dạng và thậm chí cả sự thích thú phía sau

Các 911*: mức tiêu thụ nhiên liệu tính theo lít/100 km (dặm/galon): kết hợp 12,7-7,4 (22,2-38,2); lượng khí thải CO2: 296-169 g/km.
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>> Porsche Classic <<

Bộ phụ kiện chăm sóc cho chiếc xe Porsche Classic:
ốc đảo chăm sóc di động dành cho chiếc xe cổ điển của bạn.
Mối quan hệ giữa bạn với chiếc xe Porsche của bạn là một điều gì đó rất

cầu cho chiếc xe của bạn, sao cho bạn và chiếc xe cổ điển của mình có

đặc biệt. Nó được định hình bởi lòng đam mê lái xe và một tình yêu dành

thể tiếp tục khám phá những điều tuyệt vời nhất trên con đường dài trong

cho những mẫu xe cổ điển – và mối quan hệ dài lâu ấy cần được chăm sóc

tương lai.

và chú ý đặc biệt.
Bộ phụ kiện chăm sóc xe Porsche Classic gồm 17 mẫu sẵn có trong
Bộ phụ kiện chăm sóc cho chiếc xe Porsche Classic là cách tốt nhất để

chương trình Porsche Classic Partner và bạn có thể mua từ Trung tâm

làm điều này. Nó là sự kết hợp của những sản phẩm khác nhau cho mọi

Porsche của mình bằng cách yêu cầu mã bộ phận PCG 901 010 40.

điều kiện bề mặt bên ngoài và phù hợp với tất cả thế hệ sơn được sử dụng
trên xe Porsche. Đặc biệt chân thực: túi chứa đồ chất lượng cao, mang

Để biết thêm thông tin về bộ phụ kiện này và các Bộ phận chính hãng

phong cách cổ điển với kiểu họa tiết răng sói.

Porsche Classic khác, xin vui lòng truy cập trang web về Porsche Classic
tại địa chỉ www.porsche.com/classic hoặc liên hệ với đối tác Porsche

Tất cả sản phẩm chăm sóc xe trong bộ phụ kiện này đều được kiểm tra
trong điều kiện khắc nghiệt nhất và được thiết kế nhằm đáp ứng đúng yêu

Classic Partner hoặc Trung tâm Porsche của bạn.

Trải nghiệm
Porsche
Đặt lịch Lái Thử Xe Porsche
tại Trung Tâm Porsche của bạn
Đặt Lịch Lái Thử Xe
Để đặt lịch lái thử mẫu xe Porsche mong muốn, vui lòng quét mã QR sau đây.
Để đăng ký, vui lòng truy cập: https://events.porsche-ap.com/qr/VN/PN0116
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Trung Tâm Porsche Sài Gòn
802 Nguyễn Văn Linh
Phường Tân Phú, Quận 7
Tp. HCM, Việt Nam.
ĐT: (+84 8) 5 4141 911
Fax: (+84 8) 5 4171 911

Trung Tâm Porsche Hà Nội

562 Nguyễn Văn Cừ
Phường Gia Thụy, Quận Long Biên
Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (+84 4) 6 2888 911
Fax: (+84 4) 6 2666 911
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