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Více než 70 % všech vyrobených vozů Porsche stále jezdí. Staráme se o to, aby tomu tak bylo i nadále.

Originální díly Porsche Classic.

Cílem Porsche Classic je zachování historických vozidel Porsche, která se již nejméně 10 let sériově nevyrábějí. Patří k nim legendární sportovní vozy 356, 914, 
959 a 911 (vč. 964 a 993) a rovněž všechny čtyř- a osmiválce jako 924, 928, 944 a 968. Porsche Classic nově pečuje i o Porsche Boxster, typ 986  
a Porsche 911, typ 996. Nezbytnou součástí údržby těchto vozidel je výroba a prodej originálních dílů Porsche Classic.

V našem moderním skladu máme připraveno kolem 52 000 náhradních dílů, které prostřednictvím celosvětové odbytové sítě zasíláme přímo vašim  
partnerům Porsche. Výběr z programu náhradních dílů najdete i v internetovém obchodě Porsche Classic na adrese www.porsche.de/classic-shop.  
Originální díly odebíráme od původních dodavatelů nebo hledáme jejich nové zdroje. Jako podklad slouží originální výkresy, podrobné popisy, rozsáhlý sklad 
vzorových dílů a kompetence našich pracovníků.

Samozřejmostí je splnění standardů Porsche z hlediska techniky, bezpečnosti a kvality, a to i v případě nově vyráběných dílů. Průběžně kontrolujeme  
skladové zásoby, aktualizujeme je a rozšiřujeme a vyplňujeme mezery, které se mohou v programu náhradních dílů objevit.

Na následujících stránkách Vám chceme představit výběr ze sortimentu Porsche Classic: nejlepší produkty a novinky z programu náhradních dílů  
a příslušenství U některých produktů se s Vámi podělíme o napínavé příběhy, které se za jejich výrobou a testováním skrývají. 

Protože: Všechny mají šťastný konec.

Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly.

Držák dveří s upevňovací soupravou

91153195700
911 (1978-1989)*

Proti nekontrolovanému otevření dveří: držák dveří s upevňovací soupravou pro Porsche 
911, rok výroby 1978 až 1989. Chrání před poškozením dveří Vašeho vozu i před  
poškozením vedle Vás stojícího vozidla.

4 565 Kč
Cena Youngtimer

3 652 Kč

Výstražný trojúhelník Porsche Classic

PCG86025100
Všechny*

Znovu zařazen do výroby, exkluzivně k dostání u Porsche Classic: Sklopný výstražný  
trojúhelník Porsche Classic, využitelný pro všechny modely Porsche. Černý obal je označen 
nápisem Porsche. Trojúhelník odpovídá předpisům EU.

962 Kč
Cena Youngtimer

770 Kč

Tlumič výfuku

91111102505
911 (1965-1973)*

Klasický zvuk vozů Porsche: Tlumič výfuku pro Porsche 911, rok výroby 1965 až 1973  
připomene nezaměnitelný zvuk, typický pro modely 911 ze 70. let. Dodává se v originální 
podobě: typická matně šedá barva, povrchová úprava odolná vůči žáru. Samozřejmě  
i tlumič výfuku, vyráběný dlouholetým osvědčeným dodavatelem, nese značku Porsche.

20 261 Kč
Cena Youngtimer

16 209 Kč

Vrchní díl palubní desky v černé barvě

91155203104709
911 LL (1969-75)*

Originál vyrobený v Německu: Palubní deska pro Porsche 911, rok výroby 1969 až 1975. 
Je vybavena panelem pro reproduktor, bez centrální trysky. Pečlivá výroba, označení  
původu „Made in Germany“ a náročné testy jsou zárukou vysoké kvality tohoto originálního 
náhradního dílu, který upoutá na první pohled.

25 674 Kč
Cena Youngtimer

20 539 Kč

Made 
in Germany Brzdový kotouč

95135204101
928 (1983-1995)
944 Turbo (1985-1986)*.

Jedinečný originální díl, který dokáže vůz Porsche zastavit: brzdový kotouč pro zadní kola. 
Může být použit pro Porsche 928, rok výroby 1983 až 1995 a Porsche 944, rok výroby 
1985 až 1986.

4 565 Kč
Cena Youngtimer

3 652 Kč

* Informace o dostupnosti v jednotlivých zemích a možnosti osazení získáte  
 u Vašeho partnera Porsche. 
** Ceny bez DPH platné od 1. 11. 2014. Změny a omyly vyhrazeny.

Tlakový ventilátor

96462403501
911 (1989-1998)*

Pro zajištění optimální účinnosti celé klimatizace: Tlakový ventilátor pro klimatizační  
kondenzátor vozů Porsche 911, rok výroby 1989 až 1998.

10 473 Kč
Cena Youngtimer

8 378 Kč

Příčné rameno nahoře vpravo

92834102837
928 (1986-1995)*

Pro perfektní chování Vašeho klasického vozu za jízdy znovu zařazeno do výroby:  
mimořádně robustní příčné rameno pro přední nápravu Vašeho klasického modelu Porsche. 
Může být použito pro Porsche 928, rok výroby 1986 až 1995.

21 809 Kč
Cena Youngtimer

17 477 Kč



Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly.

Popis produktu Číslo dílu Určeno pro* Cena ** Cena Youngtimer **
Motor

Těsnění N 0438543 959 (1987-1988) 61 Kč 49 Kč

Palivový filtr 93011007600 911 (1978-1980); 924 (1976-1985) 1 540 Kč 1 232 Kč

Hadice 99611065372 911 Turbo/GT2 (2001-2005) 816 Kč 653 Kč

Nasazovací uzávěr 94410610300 944 (1985-1991) 109 Kč 87 Kč

Raménko rozdělovače 93160290600 924 Turbo (1981-1985); 924 GT (1981-1985 574 Kč 460 Kč

Vodní čerpadlo 99610601176 911 Turbo/GT2 (2001-2005); 911 GT3 (1999-2005) 7 667 Kč 6 134 Kč

Ozubený řemen 94410532302 944 (1985-1991); 968 (1992-1995) 2 420 Kč 1 936 Kč

Zapalovací svíčka 99917014090 924 Turbo (1976-1985); 924 GT (1976-1985) 432 Kč 346 Kč

Válcový kolík 99610437600 911 (1998-2005) 295 Kč 236 Kč

Palivo/výfukový systém

Palivové čerpadlo 99662010390 911 GT3 (1999-2005) 9 636 Kč 7 709 Kč

Převodovka

Vymezovací pouzdro 94411663111
924S (1986-1988), automatika;  
944 (1982-1991), automatika;
968 (1992-1995) Tiptronic

469 Kč 375 Kč

Přední náprava / řízení

Kontramatka ložiska kola vpravo 356 41450 356 (1950-1959) 241 Kč 193 Kč

Ložisko 64434793100 356 (1950-1965) 321 Kč 257 Kč

Pojistný plech 64434768100 356 (1950-1965) 256 Kč 205 Kč

Zadní náprava

Šroub s nákružkem 644 34205 356 (1950-1965) 385 Kč 308 Kč

Podložka N 0115344 911 (1965-1989); 914 (1969-1976) 10 Kč 8 Kč* Informace o dostupnosti v jednotlivých zemích a možnosti osazení získáte  
 u Vašeho partnera Porsche. 
** Ceny bez DPH platné od 1. 11. 2014. Změny a omyly vyhrazeny.

Mlhový světlomet levý/pravý

99363108100 / 99363108200
911 (1994-1998)*

6 590 Kč
Cena Youngtimer

5 272 Kč

Spínač pro spouštěč oken v saténově černém provedení

9646136210001C
911 (1989-1998)*

1 298 Kč
Cena Youngtimer

1 034 Kč

Lanko volicí páky převodovky Tiptronic

94442603305
968 (1992-1995)*

7 284 Kč
Cena Youngtimer

5 827 Kč

Spínač světel

477941531F
924 (1979-1985)*
924 S (1986-1988)*
944 (1982-1985)*

1 148 Kč
Cena Youngtimer

918 Kč

Gumové ložisko přední nápravy

PCG 41602
356 (1950-1965)*

417 Kč
Cena Youngtimer

333 Kč

Made 
in Germany

Elektromotor klimatizace

91162489900
911 (1984-1989)*

10 115 Kč
Cena Youngtimer

8 092 Kč

Nápis „turbo“

93055931703
911 Turbo (1975-1989)*

786 Kč
Cena Youngtimer

629 Kč

Těsnicí kroužek s kruhovým průřezem pro hrdlo škrticí klapky

99970178040
959 (1987-1988)*

288 Kč
Cena Youngtimer

230 Kč

Made 
in Germany

Made 
in Germany

Made 
in Germany

Made 
in Germany

Made 
in Germany



Popis produktu Číslo dílu Určeno pro* Cena ** Cena Youngtimer **
Kola / brzdy

Tlačná pružina 644 42208 356 (1950-1965) 112 Kč 90 Kč

Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 15 90007503502 356 (1950-1965) 664 Kč 531 Kč

Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 17 90007503701 356 (1950-1959) 674 Kč 539 Kč

Ruční a nožní páka

Vodicí pouzdro/zarážka 644 24231 356 (1950-1965) 1 926 Kč 1 540 Kč

Karoserie

Sací hrdlo vzduchového filtru 99611014171 911 Turbo (2001-2005); 911 GT2 (2001-2005) 1 445 Kč 1 156 Kč

Vymezovací podložka 64452178305 356 (1960-1965); 911 (1965-1973) 578 Kč 462 Kč

Přidržovací třmen 90250514521 911 (1965-1973) 296 Kč 237 Kč

Držák kabelu 99965122740 959 (1987-1988) 48 Kč 39 Kč

Zápustný šroub do plechu s čočkovou hlavou 90014500202
356 (1950-1965); 911 (1965-1969); 
914 (1969-1976)

28 Kč 62 Kč

Elektrické zařízení

Pouzdro 059903127A 924 (1976-1985) 321 Kč 256 Kč

Zapalovací svíčka 99917017590 924 (1976-1979) 362 Kč 290 Kč

Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly.

* Informace o dostupnosti v jednotlivých zemích a možnosti osazení získáte u Vašeho partnera Porsche. ** Ceny bez DPH platné od 1. 11. 2014. Změny a omyly vyhrazeny.

Originální palubní desky modelu 911 odolávají klimatickým vlivům.

Interiér i nadále v plném lesku: Porsche Classic se podařilo zajistit obnovení 
výroby vrchního dílu palubní desky pro Porsche 911, rok výroby 1969  
až 1975.

Zub času totiž neušetří ani palubní desku.

Sluneční záření, ledový chlad a výrazně kolísající vlhkost vzduchu mají 
samozřejmě vliv jak na povrch, tak i na vlastní materiál. Palubní desky bývají 
po letech na zvláště kritických místech poznamenány trhlinami. Navíc jejich 
barva bledne a materiál nabývá na křehkosti. A to opravdu není pěkné  
na pohled.

Aby se takovým nemilým projevům v průběhu mimořádně dlouhého života 
vozů předešlo, podnikli pracovníci Porsche Classic včas příslušná opatření. 
Při intenzivních testech a výrobě zaměřené jak na životnost, tak i na optickou 
originalitu se podařilo dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Vrchní díl palubní desky v černé barvě

91155203104709
911 LL (1969-75)*

Originál vyrobený v Německu: Palubní deska pro Porsche 911, rok výroby 1969 až 1975. Je vybavena panelem pro reproduktor,  
bez centrální trysky. Pečlivá výroba, označení původu „Made in Germany“ a náročné testy jsou zárukou vysoké kvality tohoto  
originálního náhradního dílu, který upoutá na první pohled.

25 674 Kč
Cena Youngtimer

20 539 Kč

Made 
in Germany



Nejlepších hodnot palubní deska nedosahuje pouze z hlediska odolnosti vůči 
klimatickým vlivům. S pomocí originálních výkresů se expertům z Porsche 
Classic podařilo vyrobit nový díl, který naprosto přesně odpovídá originálu 
i svými rozměry, strukturou povrchu, rýhováním, leskem a intenzitou černé 
barvy a samozřejmě stejný je i na dotek.

O vysoce kvalitní výrobu se navíc zasloužila speciální technologie „Made 
in Germany“, při které jsou různé materiály perfektně sloučeny do jednoho 

celku. V jednom jediném výrobním kroku se spojí jednotlivé komponen-
ty, fólie i tvrzená pěnová hmota a vytvoří dokonalou a pevnou jednotu. 
Podle varianty 911 patří k výbavě samozřejmě i panel pro reproduktor 
(91155204800709), který je vyráběn stejným způsobem a dodává se  
také samostatně.

 
Cílem zvláštní pozornosti věnované odolnosti, typické kvalitě Porsche  
a originalitě je předejít „vadám na kráse“ a zajistit dlouhou dobu životnosti 
tohoto dílu. To se zákazníkům samozřejmě vyplatí, protože skutečná  
kvalita se neprojeví okamžitě, ale až později - po montáži. 

 
Teprve pak ji skutečně oceníte. Pro optimální montáž a úpravu palubní 
desky do vozu Porsche je totiž nutné vyjmout čelní sklo. A to je práce pro 
odborníka, která vyžaduje know-how a čas.

Intenzivní testy prováděné po celou dobu vývoje připravily palubní desku 
ještě před zahájením výroby na její každodenní úkoly. V prvním kroku byl díl 
za pomoci definovaných bodů fotograficky pečlivě zaměřen. V klimatizační 
komoře pak byla palubní deska po řadu dní vystavena průběžným změnám 
extrémních klimatických podmínek. Při následujícím druhém zaměřování 

se zjišťovaly změny měřicích bodů. Z výsledků pak technici vyvodili závěry 
týkající se torze desky, tvorby bublin a trhlin, tedy stavů, které by mohly 
nastat v průběhu dalších let po instalaci ve voze. Pak byl díl ve výrobě  
optimalizován tak, aby se předešlo jeho deformacím i vytváření bublin  
a trhlin.

Palubní deska se 111 měřicími body. Fotografické zaměření a vyhodnocení 111 měřicích bodů.

Investice do kvality a originality je nejen estetickým přínosem, ale také se vyplatí.

Výsledek speciálního výrobního postupu - palubní deska s těmi nejlepšími vlastnostmi.

Tato palubní deska má 111 měřicích bodů.
To představuje 111 dobrých důvodů, proč důvěřovat originálnímu dílu Porsche

Náročné testy pro originální vzhled a dlouhou dobu životnosti.



S přibývajícím věkem se zvyšují také naše nároky a očekávání. Chceme si 
užívat radostí života plnými doušky a neslevovat ze svých požadavků. To beze 
zbytku platí také pro váš vůz Porsche. A proto jsme pro vás připravili  
Youngtimer Program, z něhož budete profitovat jak vy, tak vaše Porsche.

Youngtimer Program umožní všem majitelům Porsche ve stáří pěti a více let  
využívat řadu výhod tak, aby si i nadále mohli se svým vozem užívat  
jedinečných jízdních zážitků doprovázených sytým zvukem motoru.

Díky Youngtimer Programu budete moci za zvýhodněných podmínek dopřát 
svému vozu prvotřídní péči přímo ve značkovém Porsche Centru.  
To je vybaveno nejmodernější diagnostikou a opravárenskou technikou  
doporučenou výrobcem. 

Veškeré úkony jsou prováděny týmem vyškolených profesionálů za použití 
výhradně schválených náhradních dílů, které jsou zárukou dalších spokojených 
let ve společnosti vašeho Porsche.

Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat přímo ve vašem 
Porsche Centru nebo se zaregistrujte na internetových stránkách  
http://porsche.cz/youngtimer.

Po zaregistrování a absolvování vstupní servisní prohlídky od nás poštou  
obdržíte Youngtimer kartu. Karta bude vystavena na číslo karoserie vašeho 
vozu. Prokažte se touto kartou ve vašem Porsche Centru a získejte možnost 
čerpat výše uvedené výhody.

Nabídka pro vozy ve stáří 5–6 let:

•	 Zvýhodněná hodinová sazba na mechanické práce 1 590 Kč bez DPH.

•	 Sleva 10 % na náhradní díly použité při opravě či údržbě vozu.

•	 2 roky záruka na originální díly Porsche.

Nabídka pro vozy ve stáří 7 a více let:

•	 Zvýhodněná hodinová sazba na mechanické práce 1 390 Kč bez DPH.

•	 Sleva 20 % na náhradní díly použité při opravě či údržbě vozu.

•	 2 roky záruka na originální díly Porsche.

http://porsche.cz/youngtimer

Porsche Youngtimer Program



Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
tel.: +420 286 007 911
fax: +420 286 007 999
info.porsche@porsche.cz

Porsche Servisní Centrum Brno
Řipská 13a
627 00 Brno
tel.: +420 548 421 311
fax: +420 548 421 999
porsche.brno1@porsche.cz
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