KDYŽ SE EMOCE SNOUBÍ
S HOSPODÁRNOSTÍ
BUSINESS PAKETY JAGUAR

JAGUAR F-PACE.
Jaguar F-PACE je nejuniverzálnější sportovní vůz značky Jaguar. Je stejně univerzální a individuální jako
vaše firma. Díky lehké hliníkové konstrukci vyvinuté značkou Jaguar je velice robustní a pevný v krutu a všem
cestujícím zaručuje vynikající úroveň ochrany.
Z použití technologií s nízkým třením a optimalizované aerodynamiky vyplývá součinitel odporu cw ve výši
pouze 0,34. Nové úsporné vznětové motory Ingenium dosahují kombinované spotřeby 4,8 l/100 km a emisí
CO2 126 g/km.
InControl je informační a zábavní systém, který vás i váš Jaguar propojuje s okolním světem. Tento systém
lze dále rozšířit o pakety zajišťující konektivitu – InControl Connect nebo InControl Connect Pro.

NOVÝ JAGUAR E-PACE.

JAGUAR XE.

Nový E-PACE je naše první kompaktní SUV. Kromě nejmodernějších technologií a asistenčních systémů
napomáhají k vynikající výkonnosti i velice úsporné zážehové a vznětové motory z nové řady Ingenium.
Elektromechanický posilovač řízení, špičková víceprvková zadní náprava Integral Link a řada jízdních režimů
zajišťují optimální jízdní vlastnosti na jakémkoli povrchu a vylepšují přenos síly. Díky tomu získáte nad vozem
lepší kontrolu a zároveň dosáhnete nižší spotřeby paliva. Výsledkem je maximální hospodárnost a dynamika.

Od firemních vozů prémiové střední třídy očekávají zákazníci hodně. Musí být výkonné a zároveň praktické
a vysoce kvalitní. Naše odpověď: Jaguar XE. Informační a zábavní systém Jaguar InControl Touch zajišťuje
řidiči plnou kontrolu nad bezpočtem funkcí vozu i v případě, že se právě nenachází v jeho blízkosti.

Výrazné tvary. Dynamické linie. Sportovní design nového modelu E-PACE je prostě nepřehlédnutelný.
Díky kokpitu optimalizovanému pro potřeby řidiče a promyšlenému interiéru nabízí intenzivní zážitek typický
pro vozy Jaguar, který zároveň pojí s vynikající univerzálností.

Výkonnost modelu Jaguar XE optimalizují pokročilé systémy jízdní dynamiky a asistenční systémy, jako jsou
adaptivní podvozek Adaptive Dynamics, technologie All Surface Progress Control (ASPC), průhledový displej
(HUD) s laserovou technologií nebo systém rozpoznávání dopravního značení. Mimořádně úsporné vznětové
motory Ingenium dosahují kombinované spotřeby 4,1 l/100 km a emisí CO2 106 g/km.

JAGUAR XF.

NOVÝ JAGUAR XF SPORTBRAKE.

Jaguar XF je firemní automobil v té nejlepší podobě. Sebevědomým designem se výrazně liší od modelů
běžných ve firemních vozových parcích. Představuje dokonalou kombinaci dynamiky, hospodárnosti
a kultivovanosti. Díky elektromechanickému posilovači řízení (EPAS), průhledovému displeji (HUD)
s laserovou technologií, rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy (Torque Vectoring by Braking,
TVbB) a adaptivnímu podvozku Adaptive Dynamics patří mezi nejdynamičtější prémiové manažerské
sedany ve svém segmentu. InControl je nový informační a zábavní systém, který vás i váš Jaguar propojuje
s okolním světem. Systém InControl Touch nebo InControl Touch Pro tvoří v modelu Jaguar XF řídicí
centrálu, která se stará o dokonalou konektivitu, kontrolu i zábavu.

Nový Jaguar XF Sportbrake pokoří jakoukoli výzvu v pracovním i soukromém životě. Působivou jízdní
dynamiku kombinuje s obrovským zavazadlovým prostorem o objemu až 1 700 litrů. Velkorysý prostor
pro hlavu a nohy a rovněž největší panoramatické střešní okno v této třídě vzbuzují pocit mimořádné
prostornosti.

I v kombinaci s naším vysoce moderním vznětovým motorem Ingenium si můžete užívat předností
pokročilého pohonu všech kol. Zaručuje maximální trakci při nejvyšší hospodárnosti.

Sama za sebe mluví i jeho výkonnost, a to především v kombinaci s vysoce moderními vznětovými motory
Ingenium. Vynikající výkonnost dále doplňuje volitelný pohon všech kol. Výsledkem je ještě sportovnější
požitek z jízdy. Za nízkou hmotnost vděčí vůz lehké hliníkové konstrukci. Nový XF Sportbrake tak dosahuje
špičkové hospodárnosti a působivých hodnot CO2 již od 118 g/km. Je to prostě ve všech směrech jedinečné
manažerské kombi.

BUSINESS PAKETY PRO JAGUAR F-PACE.
Firemním zákazníkům nabízí Jaguar atraktivní business pakety. S nimi získáte rozsáhlou výbavu na přání, a to s cenovým
zvýhodněním až 25,% ve srovnání se samostatným objednáním jednotlivých položek.
Další informace získáte od smluvních partnerů Jaguar ve svém okolí.

BUSINESS PACK
PRO MODEL F-PACE*

PREMIUM BUSINESS PACK
PRO MODEL F-PACE*

– Parkovací senzory vpředu**
– Zadní parkovací kamera
– Rozpoznávání dopravního značení s adaptivním
omezovačem rychlosti
– Navigační systém s podporou SD karet InControl
Touch vč. interaktivního hlasového ovládání
(Jaguar Voice)

–
–
–
–
–
–

Cena za paket Business Pack (v závislosti na modelu):
26 648 – 33 782 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 8 818 – 11 191 Kč (bez DPH)

Cena za paket Premium Business Pack (v závislosti na modelu):
63 158 – 89 793 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 17 149 – 23 198 Kč (bez DPH)

* Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem.
** Sériově u stupně výbavy Portfolio.
*** Sériově s motorizacemi 30d, 35t a S.

Plně digitální přístrojová deska s úhlopříčkou 12,3" a vysokým rozlišením
Parkovací senzory vpředu**
Prémiový audiosystém Meridian s výkonem 380 W a 11 reproduktory***
Zadní parkovací kamera
Rozpoznávání dopravního značení s adaptivním omezovačem rychlosti
Navigační systém InControl Touch Pro s pevným diskem SSD vč.
hlasového ovládání Jaguar Voice

BUSINESS PAKET PRO JAGUAR E-PACE.
Firemním zákazníkům nabízí Jaguar atraktivní business pakety. S těmito pakety získáte rozsáhlou výbavu na přání, a to s cenovým
zvýhodněním až 13,% ve srovnání se samostatným objednáním jednotlivých položek.
Další informace získáte od smluvních partnerů Jaguar ve svém okolí.

BUSINESS PACK
PRO MODEL E-PACE*
– Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
– Navigační systém Pro
– Rozpoznávání dopravního značení s adaptivním
omezovačem rychlosti
– Paket Connect Pro
– Paket Smartphone Pack
Cena za paket Business Pack:
33 074 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 5 029 Kč (bez DPH)

* K dispozici jen pro základní verzi. Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem.

BUSINESS PAKETY PRO JAGUAR XE.
Firemním zákazníkům nabízí Jaguar atraktivní business pakety. S těmito pakety získáte rozsáhlou výbavu na přání, a to s cenovým
zvýhodněním až 17,% ve srovnání se samostatným objednáním jednotlivých položek.
Další informace získáte od smluvních partnerů Jaguar ve svém okolí.

BUSINESS PACK
PRO MODEL XE*

PREMIUM BUSINESS PACK
PRO MODEL XE*

– Navigační systém s podporou SD karet
InControl Touch
– Interaktivní hlasové ovládání (Jaguar Voice)
– Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
a automatické světlomety
– Parkovací senzory vzadu

–
–
–
–
–
–

Cena za paket Business Pack:
31 777 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 2 509 Kč (bez DPH)

Cena za paket Premium Business Pack (v závislosti na modelu):
54 469 - 56 160 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 11 017 – 11 726 Kč (bez DPH)

* Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem.

Navigační systém s podporou SD karet InControl Touch
Interaktivní hlasové ovládání (Jaguar Voice)
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Zadní parkovací kamera
Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem a automatické světlomety
Jednotlivě sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40:20:40,
vč. středové loketní opěrky

BUSINESS PAKETY PRO JAGUAR XF A XF SPORTBRAKE.
Firemním zákazníkům nabízí Jaguar atraktivní business pakety. S těmito pakety získáte rozsáhlou výbavu na přání, a to s cenovým
zvýhodněním až 25,% ve srovnání se samostatným objednáním jednotlivých položek.
Další informace získáte od smluvních partnerů Jaguar ve svém okolí.

BUSINESS PACK
PRO MODEL XF*

PREMIUM BUSINESS PACK
PRO MODEL XF*

– Navigační systém s podporou SD karet
InControl Touch
– Interaktivní hlasové ovládání (Jaguar Voice)
– Vyhřívaná sedadla vpředu
– Parkovací senzory vzadu s vizuálním znázorněním

–
–
–
–
–
–

Cena za paket Business Pack:
35 233 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 11 647 Kč (bez DPH)

Cena za paket Premium Business Pack:
53 051 Kč (bez DPH)
Cenové zvýhodnění: 17 659 Kč (bez DPH)

Navigační systém s podporou SD karet InControl Touch
Interaktivní hlasové ovládání (Jaguar Voice)
Zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
Vyhřívaná sedadla vpředu
Parkovací senzory vpředu a vzadu s vizuálním znázorněním
Zadní parkovací kamera

* Nabídka platí pro modely XF a XF Sportbrake. Nelze kombinovat s pakety s částečně shodným obsahem.
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Další informace vám poskytne participující prodejce značky Jaguar, nebo je najdete na webu www.jaguar.cz/JaguarCare.
XE, XF, E-PACE, F-PACE: Spotřeba paliva v l/100 km: 12,2–4,8 (ve městě); 7,1–3,5 (mimo město);
8,9–4,0 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 209–104. Na fotografiích je uvedeno provedení s výbavou na přání.
Vyhrazujeme si právo na omyly a technické či cenové změny.

