مجموعة طرازات بورشه
روعة السيارات الر ياضية
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السيارة الر ياضية الحلم.
األحالم الكبيرة ،كما الرؤى الجريئة ،ال تتحقق ّإل إذا كافحنا
ً
فنادرا ما يأتي بسهولة.
في سبيلها .أما االنتصار القادم؟
إذ علينا ً
ضد عوامل متأصلة فينا مثل مقاومة
أوال أن نكافح ّ
التغيير ،والتمسك بالتقاليد ،وأنماط التفكير الجامدة.
ضده أو في سبيله ،ال يمكن تحقيق
مهما كان ما نكافح ّ
االنتصار إال بالشغف والعزيمة واإلصرار .لذلك ،بذل فيري
بورشه ّ
كل ما في وسعه ليصنع سيارة أحالمه الرياضية.
ونجح في تحويل حلمه إلى حقيقة ،ليس بالمماطلة،
ً
متفرجا ،وال بضربة حظ ،بل ألنه تخطى
وال بالجلوس
حدود الممكن.

وتتجسد هذه الروح الكفاحية في ّ
كل سيارة بورشه
ابتكرناها منذ العام  .1948في ّ
كل تفصيل وجزء منها،
ً
وفي ّ
كل سباق ّ
توجناه باالنتصار .وتجدها أيضا بارزة في
ّ
ّ
كل فكرة من أفكارنا ،ونابضة في قلوب كل مهندسينا
ً
ً
فتدفعهم للتفوق على أنفسهم مرارا وتكرارا .من أجل
تحقيق تلك الثانية الواحدة التي تترجم الفرق بين حالوة
الصدارة ومرارة الخسارة .من أجل تكريس لقب ""Dr. Ing.
في اسم شركتنا ،ومن أجل فرصة االرتقاء بروعة السيارات
مرة.
مرة بعد ّ
الرياضية ّ

ً
يوما على تعزيز القوة الحصانية وحسب،
فرؤيتنا لم تقتصر
بل على استحداث المزيد من األفكار خلف هذه القوة.
ً
ً
حجما ،وابتكار
كفاءة ،ال أكبر
محركات أكثر
نتطلع إلى تصنيع ّ
تصاميم على أسس هادفة وليس وفق توجهات سائدة،
وصناعة سيارات رياضية يمكن االستمتاع بقيادتها ّ
كل يوم.
ومتى اجتمعت ّ
كل هذه العناصر ،عندها فقط
يمكننا التكلم عن األداء الذكي – جوهر عالمة بورشه
ومستقبلها .هذا ما نكافح في سبيله اليوم ،وبالزخم
نفسه كما في اليوم األول .نكافح في سبيل حلم
ً
محفورا في قلوبنا إلى األبد.
سيبقى

"في البداية ،بحثت عن السيارة
التي أحلم بها .ولكنني لم أجدها.
لذا ،قررت صناعتها بنفسي".
فيري بورشه
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مقدمة

5

الطرازات

األسلوب المعاصر والرونق الخالد
في أقرب نقطة التقاء.
911

طرازات  911كار يرا.
لطالما ّ
شكلت ُ 911تحفة عالمة بورشه التجارية وقلبها
النابض .ومنذ العام  1963وحتى اليوم ،ال تزال  911من
ّ
أهم أيقونات عالم السيارات الرياضية ومصدر إلهام ألجيال
سر نجاحها في أنها
محبي السيارات الرياضية .ويكمن ّ
من ّ
ً
ً
ً
ً
ومتناغما بتصميم مذهل
متكامال
كامال
مفهوما
تقدم
ّ
ّ
يسميه
عابر لألزمان و"تنسيق تقني فريد من نوعه"  -كما
مهندسونا.
محرك صغير الحجم بأسطوانات
مقاعد بنسق  2+2مع ّ
ً
أفقيا في الخلف – هذا هو حجر األساس
متقابلة
لبلوغ أعلى مستويات الشغف الرياضي وأعلى درجات
المحرك بوضعيته
الكفاءة في االستخدام اليومي .ويتميز
ّ
المنخفضة في قسم السيارة الخلفي ليضمن خفض
مركز الثقل ورفع مستويات التماسك .تنطلق  911بنظام
دفع خلفي أو رباعي مع شاسيه رياضي اإلعدادات
لتقدم ديناميكيات قيادة استثنائية على الطرقات .أضف
ّ
إلى ذلك أنظمة المساندة الحديثة التي تسمح للسائق
أن ّ
يركز على األساسيات :الطريق – وإحساس قيادة 911
الذي ال يضاهى.

سواء في طرازات الكوبيه أو الكابريوليه ،تبقى لغة
ً
التصميم والمنحنيات الجمالية البديعة وفية إلرث 911
األصيل ،وتستمر في تطويره .فالهيكل ينضح بالقوة
الرياضية ويتألق بخطوط بارزة ومصممة بدقة مذهلة.
أما الجزء الخلفي العريض المزدان بشريط مصابيح
ً
ً
مشتركا بين طرازات  911كافة.
قاسما
متواصل فأصبح
الرؤية واضحة ومشرقة حتى داخل المقصورة ،حيث
تلتقي وسائل الراحة الكالسيكية للسيارات الرياضية مع
اإلمكانات الرقمية العصرية.
سيارة تواكب العصر وتتغير وهي في طريقها نحو
المستقبل .وتبقى في الوقت ذاته وفية لهويتها
ومبادئها 911 .هي السيارة الرياضية العابرة لألزمان
في أسمى معانيها.

طرازات  911كار يرا
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ترتقي إلى لقبها األسطوري.
718

طرازات .718
ُصممت طرازات  718بوكستر و 718كايمن لشغف القيادة
بمحرك وسطي
الرياضية .فهي سيارات رياضية أصيلة
ّ
تجمع ما بين روحية سيارة السباق األسطورية بورشه 718
ورؤية السيارة الرياضية المستقبلية  -وتترجم ّ
كل هذا الزخم
على طرقات اليوم.
المحرك الوسطي في طرازات  718بوكستر
ويضمن مفهوم
ّ
أداء
و 718كايمن ،والمتميز بمركز ثقل منخفض ومركزيً ،
ً
ً
ً
مباشرا عند المنعطفات لم
ديناميكيا
وسلوكا
ال يضاهى
ً
تعهده من قبل .وهو يضمن أيضا كفاءة عالية بشكل
استثنائي في االستخدام اليومي :بفضل صندوقي
أمتعة والكثير من حلول التخزين المدروسة لتوفير المزيد من
المساحة الشخصية.
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طرازات 718

سر
انسيابية عالية وثبات ممتاز على الطرقات .هذا هو ّ
ّ
وتفوقها .فمن لحظة
تميز هذه السيارات الرياضية األصيلة
ّ
ينصب تركيزك على هدف واحد فقط
المحرك،
بدء تشغيل
ّ
ّ
ال غير :العالم وما يحتويه من ماليين المنعطفات.

بعدة أشكال.
الجرأة
تتجسد ّ
ّ
نحن اخترنا السيارات الرياضية.
باناميرا

طرازات باناميرا.
تغير مفهوم سيارات الصالون بين ليلة
قبل بضع سنواتّ ،
وضحاها مع وصول سيارة رياضية غير عادية .سيارة ال
تعرف المساومة ،فاجتمعت فيها األبواب األربعة وأرقى
وسائل الراحة مع هيكل مميز ال تخطئه العين وأداء
رياضي متميز ال يمكن أن تختبره إال مع بورشه .إنها باناميرا
التي قلبت بجرأتها ّ
كل المقاييس.
واليوم؟ تتربّ ع باناميرا على عرش الصدارة في فئة
محركات توربو صغيرة
سيارات الصالون الرياضية ،بفضل ّ
ّ
المطورة،
الحجم وخفيفة الوزن ،وتقنيات الشاسيه
وأنظمة المساندة الشاملة والشبكات الرقمية المتكاملة.
أما مقصورتها ،فال ّ
تقل ً
إثارة لإلعجاب إذ تزخر بهندسة
بشرية تتمحور حول األداء الرياضي والراحة المعززة في
وتمهد بذلك الطريق أمام إمكانيات جديدة
الوقت نفسه،
ّ
لالستمتاع بقيادة السيارة الرياضية – مع ّ
كل العائلة،
كل األمتعة ،ومع ّ
مع ّ
كل ما تتطلبه الحياة.

سواء أكان صالون أو سبورت توريزمو
مهما كان طرازها،
ً
إكزكيوتيف ،تنطلق باناميرا بخيارات متعددة للقيادة
أو ِ
الرياضية وتجهيزات الراحة لتبقى في ّ
كل األوقات على
أهبة االستعداد لمواجهة الحياة اليومية.
ّ
ً
ّ
مزيدا من الراحة في
إكزكيوتيف
توفر طرازات باناميرا ِ
القسم الخلفي ،بفضل قاعدة عجالت أطول بمقدار
ً
ّ
فتتألق بتصميم
سنتمترا .أما طرازات سبورت توريزمو،
15
فريد وطابع رياضي مميز ومستويات عالية من كفاءة
االستخدام اليومي .كما ّ
يوفر مفهوم المقاعد 1 + 4
مساحة لما يصل إلى ثالثة ركاب في الخلف ،فيما تفسح
ً
مجاال أوسع ّ
لكل شيء آخر -
حافة التحميل المنخفضة
ما عدا الحلول الوسطى.
بالجرأة والعزيمة ننجح في بلوغ آفاق جديدة .وكم يصبح
اإلنجاز أجمل عندما تثمر جرأتنا هذه السيارة الرياضية المذهلة.

طرازات باناميرا
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ً
ُ
يوما.
شوقك للمغامرة لن يرتوي
ً
َ
زخما؟
فلم ال تزيده
َمكان

طرازات َمكان.
ً
يوما أن نتبع التوجهات الرائجة ،بل
في بورشه ،لم يخطر لنا
ّ
نفضل أن نكتب قصص المغامرة الخاصة بنا .مثل قصة
السيارة الرياضية متعددة االستعماالت والمدمجة التي
تجمع بين األداء الرياضي والتصميم المذهل والطابع
العملي بتناغم ُمطلق :هذه هي َمكان.
تنبض َمكان بإحساس السيارة الرياضية الحقيقية.
وسيخالجك هذا اإلحساس في ّ
محركات
كل ثانية بفضل ّ
فائقة الرشاقة وتعليق رياضي بامتياز .وال شك أنه
ً
أيضا بمجرد أن يقع نظرك على طرازات َمكان.
سيغمرك
فتصميم القسم الخلفي مفعم بالقوة بفضل شريط
ّ
يشكل عالمتنا الفارقة .أما القسم
المصابيح الخلفي الذي
الجانبي فتنطق ّ
كل تفاصيله بمورثات بورشه .كما يزداد
ً
ً
انحدارا في الخلف تماما كما في طرازات
خط السقف
كوبيه .والنتيجة؟ هيكل ينضح بقوة السيارات الرياضية مع
مستويات عالية من االنسيابية الهوائية.

ً
أيضا ،يتمحور ّ
كل تفصيل حول رحلة
داخل المقصورة
البحث عن مغامرتك التالية .فوضعية المقعد المرتفعة
تمنحك رؤية شاملة إلى البعيد ،فيما تحافظ الهندسة
البشرية الخاصة بالسيارات الرياضية على قربك من
الطريق .أما المقاعد الخمسة وسعة تخزين صندوق
األمتعة التي تصل إلى ً 1,500
لترا ،فتضمن كفاءة عالية
ً
ً
لالستخدام اليومي من دون أي قيود ومجاال كافيا لخوض
أي مغامرة قد تخطر في بالك.
ّ
التشوق الختبار
اختر اإلثارة والتعطش للمغامرة .اختر
مرة .إنها َمكان ،السيارة الرياضية
مرة بعد ّ
أحاسيس جديدة ّ
التي تختصر ّ
كل هذا الزخمّ .
وتتخذ من الطرقات المفتوحة
ً
مسرحا لها.

طرازات َمكان
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ُ
حلم السيارة الرياضية
يصبح أروع عندما تشاركه.
كاين
ِ

كاين.
طرازات ِ
سيارة تحمل روح الفريق إلى عالم السيارات الرياضية،
والطابع الرياضي إلى حياتنا اليومية في آن واحد:
كاين .سيارة ديناميكية األبعاد ،بخمسة أبواب
ّإنها بورشه ِ
ّ
مفتوحة أمام كل المغامرات ،وخمسة مقاعد مريحة
ً
مجاال أوسع ألفراد العائلة واألصدقاء والزمالء ،مع
تفسح
والمعدات الرياضية.
مساحات تخزين كافية للرحالت الطويلة
ّ
دع شغفك يقودك إلى المغامرة التالية من دون تردد.
محركات التوربو المختلفة فائقة القوة أو أنظمة
بفضل ّ
القيادة الهجينة عالية الكفاءة ،وشبكات االتصال الرقمية
الممتازة وأنظمة المساندة الجديدة والرائدة ،تبقى طرازات
كاين مستعدة لالنطالق معك حيثما يقودك الشغف.
ِ
كاين كوبيه بمالمح رياضية بامتياز .وهذا يبدو ً
جليا
تتألق ِ
ً
مباشرة من
في خطوط تصميمها األيقونية المستمدة
طراز ّ .911
تمثل هذه الخطوط التصميمية جوهر هويتنا،
كاين كوبيه ،يمكن اآلن رؤيتها على سيارة رياضية
ومع ِ
متعددة االستعماالت للمرة األولى.
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كاين
طرازات ِ

ً
انحدارا
تنعكس قوتها الديناميكية في خط سقف أكثر
ً
بروزا في
ومسافة أوسع بين العجلتين ومالمح أكثر
المجهز بعاكس هواء قابل للتمديد بشكل
القسم الخلفي
ّ
ً
أيضا ،تنضح ّ
كل التفاصيل
متكيف .وفي المقصورة
ّ
كاين كوبيه مفهوم
بالقوة الديناميكية ذاتها .وهكذا ،تترجم ِ
السيارة الرياضية لخمسة ركاب بأسلوب رياضي ال يضاهيه
أي طراز آخر.
ّ
والتنوع.
كاين إلى تجربة بورشه المزيد من الروعة
تضفي ِ
مصممة ّ
ّ
لعشاق السيارات
فهي سيارة رياضية حقيقية،
الرياضية الحقيقيين الذين يعيشون حلمهم الكبير...
ً
أيضا.
ويشاركونه

األداء المشحون بالحماس.
أداء بورشه الكهربائي.

أداء بورشه الكهربائي.
القوة الدافعة للمستقبل هي حديث الساعة ،وهي
ً
أيضا .لهذا
اليوم ال تشغل عقولنا فحسب ،بل تأسر قلوبنا
السبب نبذل قصارى جهدنا في العمل :على طريقتنا
الخاصة .ونأتي بالقوة الرياضية المتطورة إلى عالم
ّ
التنقل الكهربائي.
نقدم الحلول واإلجابات.
بفضل أداء بورشه الكهربائيّ ،
معدالت استهالك الوقود وانبعاثات ثاني
يجب تخفيض
ّ
أكسيد الكربون على مستوى العالم ،والتركيز على ابتكار
فعال ما بين السيارة والطاقة
مفهوم شامل يجمع بشكل ّ
طورنا ّ
ووسائل االتصال .من هذا المنطلقّ ،
كل سيارات
لتقدم أعلى مستويات األداء وأفضل
بورشه الكهربائية
ّ
ّ
يشكل الجمع
معدالت استهالك الوقود واالنبعاثات .وهنا،
ّ
ً
ً
حاسما.
عامال
والمحرك الكهربائي
محرك االحتراق
ّ
بين ّ

ومع استكمال أنماط القيادة المطلوبة ،يكشف مفهوم
الموجه نحو المستقبل عن إمكانياته الكاملة في
القيادة
ّ
مختلف الظروف.
ً
قياسيا  -واألجهزة
وبفضل أجهزة الشحن المتوفرة
المتوفرة عند الطلب  -يمكنك إمداد طراز إي-هايبرد
بالكهرباء في المنزل أو على الطريق – وبذلك تحقق أكبر
قدر من االستفادة من الطاقة الكهربائية.
يكتمل مفهوم األداء الكهربائي مع مجموعة خدمات
تطبيق  Porsche Connectالخاصة بالطرازات الهجينة،
والتي تشمل وظائف مختلفة مثل التحكم في مؤقت
الشحن أو التكييف المسبق عن بُ عد.

ً
نتكلم عن أداء بورشه الكهربائيّ ،
وعندما ّ
أيضا
نتكلم
عن ضرورة االستمرار في إرساء معايير جديدة لسيارات
ّ
التنقل .ولتحقيق هذا الهدف،
اإلنتاج التجاري ،ولمستقبل
نسخر ّ
ّ
كل انتصاراتنا على حلبة السباق لتطوير نموذج
للطرقات مدروس ألقصى الدرجات ولالرتقاء بمفهوم
ّ
التنقل الكهربائي إلى أعلى المستويات مع أداء
بورشه الكهربائي.
ّ
التنقل إلى األبد.
وستغير طريقتنا في
النتيجة ملهمة،
ّ
ً
دائما باتجاه المستقبل – مع روعة السيارات الرياضية.
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سـيارة رياضية أروع:
ضوء أخضر للسائق
ٌ
ومساعده الرقمي.
تطبيق Porsche Connect

تطبيق.Porsche Connect
تعزز بورشه إحساسك بالقرب من الطرقات ،كذلك ّ
مثلما ّ
يعزز
تطبيق  Porsche Connectطرق تواصلك مع العالم .فهو
يحسن الوظائف المتوفرة في سيارتك الرياضية من خالل
ّ
مجموعة خدمات ووظائف ذكية .بفضل مزاياه العديدة،
ً
ً
وصوال إلى الترفيه الرقمي
بدءا من المالحة واالتصال
وحماية السيارة ،يضفي تطبيق  Porsche Connectالمزيد
ّ
والتنوع والسالمة إلى حياتك اليومية.
من السهولة
ومن أهم مزاياه تطبيق  Porsche Connect appالجديد
الذي يسمح لك بإدخال وجهة رحلتك التالية على هاتفك
ً
جالسا إلى
الذكي وإرسالها إلى السيارة وأنت ال تزال
ً
أيضا باالطالع على حالة
طاولة الفطور .وهو يسمح لك
السيارة وبياناتها ،مثل مستوى الوقود الحالي.

َ
ابق على اطالع في الوقت الفعلي على ما يحدث في
ً
ّ
سواء أكان األمر متعلقا بحركة المرور
العالم أثناء تنقالتك -
ً
أو البحث عن وجهتك أو األخبار اليومية.
يتيح لك تطبيق  Apple CarPlayتوصيل هاتفك iPhone
بسيارتك بورشه :لكي تستمتع بموسيقاك المفضلة،
أو ُتجري اتصاالتك أو تستمع إلى آخر األخبار .كما ّ
تخولك
ميزة  My Porscheالتحكم بوظائف سيارتك الرياضية
وتخصيص خدمات  Connectلتناسب اهتماماتك.
نحن نعمل باستمرار على توسيع مجموعة خدماتنا،
ً
دائما في طليعة التطور الرقمي
ما يعني أنك ستبقى
مع تطبيق  .Porsche Connectالرجاء زيارة موقع
 www.porsche.com/connectالكتشاف المزيد.

تشتمل خدمات تطبيق  Porsche Connectعلى فترة استخدام مشمولة من دون كلفة إضافية ،وقد تختلف مدتها حسب باقة الخدمات والبلد ،لكنها ال
ّ
إن خدمات االتصال
تقل عن ثالثة أشهر .قد ال تتوفر المجموعة الكاملة من خدمات تطبيق  Porsche Connectأو الخدمات الفردية منها في بعض الدولّ .
والتعطل المشمولة في بعض الطرازات متوفرة في بلدان مختارة ولمدة عشر سنوات من تاريخ صنع السيارة .يعتمد التوفر أيضاً
ّ
في حاالت الطوارئ
على خيارات السيارة الخاصة ّ
ّ
ومزودة برصيد بيانات الستخدام خدمات ُمختارة من تطبيق
بكل بلد .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يتم تضمين بطاقة  SIMمدمجة
 Porsche Connectفي سعر السيارة في بعض الدول .لالستفادة من وظائف نقطة اتصال  WiFiوغيرها من خدمات تطبيق  Porsche Connectغير
ً
ّ
أيضا باقة بيانات  WiFiمقابل رسم من متجر .Porsche Connect Store
المضمنة ،مثل تدفق الموسيقى عبر بطاقة  SIMالمضمنة في هذه الدول ،تتوفر
يمكنكً ،
بدال من ذلك ،تأسيس اتصال بيانات باستخدام بطاقة  SIMخاصة بك .للحصول على المزيد من المعلومات حول فترات االشتراك المجانية ومتابعة
ّ
وتوفر الخدمات الفردية في بلدك ،الرجاء زيارة قسم "التوفر" في متجر  Porsche Connect Storeعلى موقع www.porsche.de/connect-store
األسعار
أو استشارة مركز بورشه األقرب إليك.
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خدمة بورشه
شريكك المتخصص لطرازات بورشه الحالية
كافة ،باإلضافة إلى الطرازات الكالسيكية
سواء أكانت سيارتك
القديمة والحديثة،
ً
بحاجة إلى الصيانة أو العناية الروتينية
أو تصليحات خاصة.

مراكز بورشه
يقدم لك مركز بورشه المساعدة التي
تحتاج إليها في ّ
كل جوانب شراء سيارة
بورشه وامتالكها .كذلك ،ستجد مجموعة
واسعة من المنتجات والخدمات ،بما
في ذلك قطع الغيار األصلية من بورشه
وإكسسوارات عالية الجودة.

بورشه إكسكلوسيف مانوفكتور
في بورشه إكسكلوسيف مانوفكتور،
ّ
نحول رغبات عمالئنا الشخصية إلى
حقيقة .من خالل العمل المخصص،
والصناعة اليدوية والتنفيذ بأعلى
لنقدم لهم
مستويات العناية والتفاني.
ّ
ً
أيضا فريدة.
سيارات ليست فقط مميزة بل
www.porsche.com/exclusive-manufaktur

استالم بورشه من المصنع
ً
مباشرة من المصنع:
انطلق في بورشه
في تزوفن هاوزن حيث ستستلم سيارتك
 Wالتاريخيالعابق بإرث
في موقع  erk 1
بورشه ،أو في اليبزغ حيث تحظى بتدريب
قيادة ّ
مكثف على حلبة السباق.

قسم بورشه تكويبمنت
قم بتخصيص سيارتك بورشه في أي
وقت بعد شرائها مع مجموعة إكسسواراتنا
ً
أيضا االطالع على
الواسعة .يمكنك
كافة منتجاتنا المتوفرة على موقع
 www.porsche.com/tequipmentبواسطة
وظيفة Tequipment Accessories Finder
عبر الشبكة.

مجموعة بورشه للسائق
تتضمن هذه المجموعة منتجات متنوعة،
ً
بدءا من المالبس الرياضية المريحة ونماذج
السيارات إلى الساعات والمنتجات الجلدية
ً
مرورا باألمتعة المخصصة لصندوق أمتعة
بورشه ،وغيرها من اإلكسسوارات الذكية،
لكي يرافقك شغف بورشه أينما كنت.

تجربة سفر بورشه
انطلق في مغامرة مشوقة واكتشف
قوة بورشه .اختر إقامتك في فنادق راقية
واستمتع بمطاعم من فئة خمس نجوم
في أروع المناطق حول العالم.
لمعرفة المزيد ،الرجاء االتصال بالرقم
+49 711 911-23360
البريد اإللكتروني:
travel@porscheexperience.de

تجربة بورشه على الحلبة
ّ
طور مهاراتك واكتشف قدرات سيارتك
بورشه مع مدرسة بورشه للقيادة الرياضية.
لالطالع على الفعاليات التي ّ
تنظمها
بورشه على أبرز حلبات السباق حول
العالم ،الرجاء االتصال بالرقم
+49 711 911-23364
البريد اإللكتروني:
track@porscheexperience.de

مساعدة بورشه
استمتع براحة البال مع خدمتنا الحصرية
للمساعدة عند ّ
تعرضها
تعطل السيارة أو ّ
لحادث .تمنحك بورشه العضوية المجانية
في هذا البرنامج عند شراء سيارة
بورشه جديدة.

بورشه المعتمدة
لكي تحافظ سياراتنا على موثوقيتها
سواء أكانت جديدة أو مملوكة
وقيمتها
ً
ً
سابقا ،تتوافق كافة سيارات بورشه
المعتمدة مع أقصى معايير الجودة التي
تطبقها بورشه حول العالم .فترفق ّ
كل
سيارة بضمانة بورشه المعتمدة.

التمويلية
خدمات بورشه
ّ
التمويلية وحقق حلمك
اكتشف خدماتنا
ّ
بالحصول على سيارة رياضية مع الحلول
نقدمها .إنها بسيطة ،وفردية،
التي ّ
ومخصصة.

أندية بورشه
ازداد عدد أندية بورشه منذ تأسيس النادي
األول في العام  ،1952حتى أصبح اليوم
ً
ناديا مع أكثر من  200ألف عضو حول
675
العالم .لمعرفة المزيد ،الرجاء زيارة الموقع
 www.porsche.com/clubsأو االتصال
بالرقم +49 711 911-77578
البريد اإللكتروني:
communitymanagement@porsche.de

كر يستوفوروس
إنها مجلتنا المخصصة لمالكي سيارات
بورشه ،وهي تصدر خمس مرات في
ً
أخبارا ومقابالت ومجموعة
السنة .تتضمن
الشيقة عن عالم بورشه.
من التقارير
ّ
الرجاء زيارة www.porsche.com/
 christophorus-magazineحيث تتوفر لك
جميع المقاالت من دون أي تكلفة.

بورشه كالسيك
إنه المصدر المتخصص للحصول على
قطع الغيار األصلية وخدمات اإلصالح
لمختلف سيارات بورشه الكالسيكية .الرجاء
زيارة الموقع www.porsche.com/classic
لمعرفة المزيد.

متحف بورشه
تنتظرك أكثر من  80سيارة في مقرنا في
شتوتغارت  -تزوفن هاوزن لتأخذك في
رحلة عبر تاريخ بورشه .استمتع باكتشاف
سيارات أسطورية مثل بورشه ،356
وبورشه  911وبورشه  917المعروضة وسط
أجواء ال يمكنك اختبارها في أي مكان آخر.
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يمكنك الحصول من مركز بورشه على أحدث المنشورات/المجالت الخاصة بتجربة بورشه ومجموعة بورشه للسائق وبورشه تكويبمنت.
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