Codzienna przyjemość jazdy samochodem sportowym

Nowe Porsche Macan GTS od PLAYMOBIL
Sportowy sylwetka,optymalna wydajność i dużo przestrzeni.

DER PORSCHE MACAN GTS MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU

Porsche
Dzięki swojej wyjątkowej jakości nowe Porsche Macan GTS oferuje jeszcze większą przyjemnośc jazdy
oraz niepowtarzalny "Porsche feeling". Porsche po raz kolejny wyraźnie podkreśla fakt, że Macan jest
samochodem sportowym wśród kompaktowych SUV-ów

Wysokość: 1.609 mm | Długość: 4.692 mm | Waga: 2550 kg
Wysokość 1.609 mm

Długość: 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
Porsche Macan GTS to już czwarty model Porsche, który będzie odtworzony w szczegółach w rozmiarze
PLAYMOBIL. Podobnie jak jego wielki poprzednik z Zuﬀenhausen, model PLAYMOBIL to samochód
sportowy z dodatkową mocą i wszechstronnością SUV-a, która oferuje wystarczającą przestrzeń dla
realizacji niezliczonych hobby i zajęć rekreacyjnych podczas zabawy z PLAYMOBIL. W przestronnym
bagażniku zmieści się każdy bagaż na letni wyjazd, a także sprzęt sportowy i jeździecki.

Wysokość: 120 mm | Długość: 285 mm | Waga: 816 g

CHARAKTERYSTYCZNY,
MOCNY, PRZESTRONNY

"Kto chce pozostawić własne ślady, nie podąża śladami innych". Taka jest filozofia Porsche dla
kompaktowych SUV-ów: 5 drzwi, 5 miejsc siedzących, napęd na cztery koła - i oczywiście
podwyższoną pozycję siedząca. Porsche Macan oferuje jeszcze więcej: przynosi intensywną
przyjemność z jazdy, jest kompaktowy, skoncentrowany i mocny, oferuje mnóstwo miejsca na
hobby, wypoczynek i sport, idealny w codziennym użytku , ale jednocześnie niecodzienny. Macan
występuje w siedmiu różnych wersjach, od modelu podstawowego, poprzez sportowy wariant S,
aż po udoskonalony model GTS. Wszystkie modele Macan są zaprojektowane, przetestowane i
zbudowane zgodnie z filozofią Porsche i łączą fachową kompetencję z dbałością o szczegóły.
Sportowy charakter Porsche Macan wprost z toru wyścigowego zawitał do naszego codziennego
życia.

Podobnie jak oryginał z silnikiem o mocy
360 KM, Porsche Macan GTS od
PLAYMOBIL również pozostawia po sobie
ślad. Wygląd zewnętrzny auta
uatrakcyjnia przednia część, utrzymana w
sportowym stylu, podobnie jak
ekskluzywne amortyzatory i sportowe
fotele GTS dla kierowcy i pasażera, które
pozwalają poczuć się prawdziwym
kierowcą wyścigowym. Nowa wersja
Porsche GTS Macan inspirowana jest
wyścigami - tak, jak wszystkie modele
Porsche z tym skrótem.
Samochód sportowy wśród SUV-ów
przekonuje również dzięki codziennej
praktyczności: bezpieczeństwo małym
pasażerom zapewnia fotelik dziecięcy, a
w przestronnym bagażniku jest
wystarczająco dużo miejsca na bagaż.

Prędkość maksymalna: 256 km/h
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Pojemność: 2,997 cm3

przyśpiesza
od 0 do 100 km/h
w 5,2 sekundy!

Zużycie: Lokalnie w l /100 km: 11,8 - 11,5 Poza miastem w l/100 km: 7,8 - 7,5 Łączone w l/100 km: 9,2 - 8,9

www. playmobil.com

