
JAGUAR XJ





THE ART OF PERFORMANCE

Každý den posouváme výkony až na hranici možného. Naše výkony. Výkony našich vozů. 
Inovujeme, konstruujeme, navrhujeme. Osvojujeme si pravidla, a pak je měníme. Abychom 
se dostali ještě dál. Za hranice obvyklosti. V tomto okamžiku se výkony mění v umění.

Jaguar. The Art of Performance.
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ÚVOD

*Více podrobností najdete na straně 58.

Funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ AUTOBIOGRAPHY LWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

ÚVOD

KONCEPCE MODELU XJ
Model XJ je vrcholným sedanem v nabídce značky Jaguar, dokonalou kombinací 
nejmodernějších technologií, sportovní jízdní dynamiky a okázalého luxusu. V interiéru 
je dostatek prostoru na relaxaci nebo práci, kterou podporuje naše nejnovější technologie 
pro konektivitu Touch Pro. Dotyková obrazovka Touch Pro s úhlopříčkou 10" a internet 
4G Wi-Fi zajišťují v modelu XJ vše potřebné, aby byla vaše cesta produktivnější, 
příjemnější a zábavnější.

Na zajištění bezpečnosti všech cestujících s vámi spolupracuje vylepšená sada vyspělých 
asistenčních systémů* včetně asistenta pro nouzové brzdění, asistenta pro udržování 
vozu v jízdním pruhu a adaptivního tempomatu s asistentem pro jízdu v koloně. Úsporné 
LED světlomety, které jsou standardní součástí všech verzí výbavy modelu XJ, přinášejí 
bezpečnější jízdu díky osvětlení blížícímu se intenzitou dennímu světlu.

Již téměř půl století posouvají vozy XJ hranice možností a nabízejí inovace a styl. Nyní 
oslavíme toto výročí speciální edicí XJ50. Vyspělé jízdní technologie a samozřejmě také 
špičkové pohodlí umocňují jedinečnost vozu XJ50.
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SPOJENÍ S OKOLNÍM SVĚTEM

Connect Pro je soubor aplikací a technologií, které zajišťují neustálé 
spojení vozu XJ s okolním světem. Praktické aplikace pro chytré telefony 
se zobrazují na 10" dotykové obrazovce. Služby, technologie a aplikace 
Connect Pro vám nabízejí to nejlepší v oblasti konektivity a praktičnosti, 
vše s podporou 4G Wi-Fi mobilního připojení prostřednictvím výkonné 
externí antény. Aplikace Remote Premium poskytuje informace o vozidle 
a umožňuje ho ovládat na dálku.

VÝKON A HOSPODÁRNOST

Řada XJ nabízí výkonný vznětový motor, který poskytuje vše od velice nízké 
spotřeby paliva po nejvyšší rychlost 250 km/h. Výkonný, kultivovaný vznětový 
motor 3,0 l přeplňovaný turbodmychadlem nabízí výkon 300 k, spotřebu paliva 
od 7 l/100 km a emise CO2 již od 184 g/km. Díky točivému momentu 700 Nm nabízí 
zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,2 sekundy. Všechny verze modelu XJ jsou vybaveny 
osmistupňovou automatickou převodovkou zaručující plynulou jízdu.

XJ – FAKTA
Díky technologiím značky Jaguar si budete cestování ještě více užívat. 
Dynamické systémy podporují sportovní výkony, ovladatelnost a komfort. 
XJ je vybaven také nejnovějšími technologiemi v oblasti konektivity a celou 
řadou luxusních prvků v interiéru.

ÚVOD

CELOHLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

Celohliníková konstrukce karoserie modelu XJ je nejen odolná a tuhá, 
ale i extrémně lehká. Tento vůz díky tomu nabízí velmi pohotové 
reakce a mimořádnou agilitu v kombinaci s hospodárným provozem. 
Díky samonosné karoserii, vyrobené výhradně z hliníku nýtováním a bez 
jediného svarového spoje, je XJ jedním z nejlehčích vozů ve své třídě. 
A také  jedním z nejbezpečnějších, protože nečiní žádné kompromisy 
z hlediska odolnosti karoserie.

*Součást standardní výbavy verzí Portfolio a XJ50. Není k dispozici u ostatních verzí výbavy.

Paket Connect Pro obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě 
doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich dostupnost 
nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne váš prodejce vozů 
Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, 
podléhají možnosti aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na 
vybrané výbavě na přání. Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Systém 
InControl Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google Play. Všechny funkce ve vozidle 
může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.

Uvedené hodnoty hospodárnosti vozu vycházejí z testovacího cyklu NEDC2.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ50 SWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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SVĚTLOMETY S DVOJITÝM J

Jedinečná světla pro denní svícení ve tvaru dvojitého J propůjčují modelu 
Jaguar XJ osobitý vzhled. LED světlomety vytvářejí přirozenější světlo než 
konvenční xenonové výbojky. Protože se toto světlo podobá dennímu, budete 
v něm ještě lépe rozpoznávat objekty. To vše přispívá k ještě vyšší úrovni 
komfortu a bezpečnosti při jízdě za tmy.

BARVY A MATERIÁLY

XJ nabízí ve všech směrech luxusní výbavu. K dispozici je 
řada materiálů a povrchových úprav včetně prvotřídních 
sedadel čalouněných kůží Soft Grain s kontrastním prošíváním 
v diamantovém vzoru*. Celý interiér se vyznačuje exkluzivními 
kombinacemi barev.

TOUCH PRO

S informačním a zábavním systémem Touch Pro nové generace máte 
v modelu XJ všechny důležité ovládací prvky vozidla a široký výběr 
zábavného obsahu na dosah. Systém disponuje větší 10" dotykovou 
obrazovkou ve stylu tabletu s intuitivní navigací s ovládáním 
dotykovými gesty.

KOLA

Pro vůz XJ je k dispozici široká nabídka kol a povrchových úprav 
včetně kol z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky v provedení Gloss 
Black, Diamond Turned (Styl 5045), která jsou dostupná exkluzivně 
pro verzi XJ50.



VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ AUTOBIOGRAPHY LWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

XJ vyčnívá z davu: je sebevědomý, elegantní a působivý. Kapkovitý tvar modelu XJ přispívá k optimální 
aerodynamické účinnosti, minimalizuje aerodynamický odpor, zlepšuje akceleraci a snižuje spotřebu 
paliva i emise CO2. Tvarové řešení karoserie je výsledkem rozsáhlého počítačového modelování, 
které zohledňovalo požadavky jak na estetiku, tak i na aerodynamiku. Chromované boční okenní lišty 
zdůrazňují čistý, protažený tvar modelu XJ. Nízká a široká karoserie modelu XJ s dlouhými bočními 
stěnami a napnutými plochami dává najevo dominanci, zatímco prostorný interiér působí vzdušným 
dojmem díky panoramatickému střešnímu oknu a chytrému designu.

DESIGN

DESIGN EXTERIÉRU

DESIGN

ČISTOTA TVARŮ DYNAMICKÉ LINIE
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DESIGN

EXTERIÉR – 
PŮSOBIVÝ VZHLED

Asertivní příď modelu XJ zahrnuje vzpřímenou masku chladiče se síťovou mřížkou. Maska chladiče 
sousedí s energeticky hospodárnými LED světlomety. Jedinečný design jejich světel pro denní 
svícení ve tvaru „dvojitého J“ je pro značku Jaguar charakteristický. Barevná teplota světla z LED 
diod má blízko k dennímu světlu, což usnadňuje rozpoznávání objektů a zvyšuje úroveň komfortu 
i bezpečnosti při jízdě za tmy.

Mezi ušlechtilé detaily zádě patří eliptické koncovky výfukové soustavy a koncové svítilny 
s LED diodami v osobitém designu s ostrým a jasným „pruhem světla“, doplněným dalšími úzkými 
pruhy. Koncová LED světla poskytují jasnější světlo, jsou hospodárnější a rozsvítí se rychleji než 
halogenové žárovky. Nižší spotřebou energie přispívají k vyšší celkové hospodárnosti modelu XJ.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ R-SPORT SWB V ODSTÍNU SANTORINI BLACK S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

SVĚTLOMETY VE 
TVARU DVOJITÉHO J

ODVÁŽNÁ MASKA 
CHLADIČE

| 13





DESIGN

SKVĚLÝ VÝHLED

Výhled z interiéru modelu XJ je skvělý díky panoramatickému střešnímu oknu z determálního 
skla v celé šířce interiéru, které zasahuje až nad zadní sedadla. Střešní okno odráží ultrafialové 
záření a zaplavuje vnitřní prostor přirozeným světlem. Interiér tak působí velmi vzdušně, 
prostorně a díky účinnému tónování velmi diskrétně. Elektricky ovládané sluneční clony 
vám v případě potřeby umožní střešní okno zcela zastínit. Speciálně tvrzené sklo zabraňuje 
nadměrnému zahřívání interiéru.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB V ODSTÍNU CARPATHIAN GREY S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ 
OKNO V CELÉ ŠÍŘCE STŘECHY
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Paket Connect Pro obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na 
základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich 
dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne váš 
prodejce vozů Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek 
nebo sekvencí, podléhají možnosti aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových 
změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze zaručit 
ve všech lokalitách. Systém InControl Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google 
Play. Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo 
neustále plně pod kontrolou.

INTERIÉR NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB SE SEDADLY V ODSTÍNU IVORY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU
KŮŽÍ SOFT GRAIN, S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY
V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU VELUREM PREMIUM V ODSTÍNU EBONY, OBLOŽENÍM Z LESKLÉHO
DUBOVÉHO DŘEVA A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

DESIGN

TECHNOLOGIE 
V INTERIÉRU

Interaktivní displej řidiče s vysokým rozlišením přehledně zobrazuje v modelu XJ 
vše, co právě potřebujete o řízení vědět. Displej s úhlopříčkou 12,3" poskytuje údaje 
o rychlosti, palivu a teplotě, případně lze zvolit zobrazení nejdůležitějších informací 
podle situace a aktuálního nastavení. Multifunkční virtuální displej kombinuje 
uživatelsky přívětivé grafické rozhraní s vyspělými funkcemi tak, aby bylo 
zaručeno ještě snadnější nalezení vhodného nastavení.

Interaktivní displej řidiče je plně propojen s 10" dotykovou obrazovkou a zobrazuje 
všechny potřebné informace v prostoru za volantem nebo na středové konzole. 
Například při používání navigačního systému Pro lze na interaktivním displeji 
řidiče nastavit zobrazení mapových podkladů v režimu 3D a usnadnit tak výběr 
správné trasy.

PROPOJENÝ INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉM
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INTERIÉR NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB S PAKETEM PREMIUM REAR SEAT Z NABÍDKY 
VÝBAVY NA PŘÁNÍ, SEDADLY V ODSTÍNU IVORY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ 
SOFT GRAIN, S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU VELUREM PREMIUM V ODSTÍNU EBONY, 
OBLOŽENÍM Z LESKLÉHO DUBOVÉHO DŘEVA A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

DESIGN

LUXUS V INTERIÉRU
ROZSÁHLÝ VÝBĚR 
MATERIÁLŮ

ŘEMESLNÉ 
ZPRACOVÁNÍ

V interiéru modelu XJ objevíte kvalitu zpracování, která nemá konkurenci. 
Interiér se širokým výběrem barev, materiálů a povrchových úprav 
odráží moderní čistotu exteriéru modelu XJ. Pocit prostoru je umocněn 
ručně zpracovaným dřevěným obložením, které obklopuje interiér 
po jeho obvodu. Sportovní charakter vozů značky Jaguar se zrcadlí 
v ovládacích prvcích a v uspořádání prostoru pro řidiče, včetně kůží 
obšitého tříramenného volantu, který umožňuje ovládání nejdůležitějších 
funkcí prsty.
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KOMFORT V INTERIÉRU

Multifunkční sedadla modelu XJ vám poskytnou naprostou kontrolu nad vlastním komfortem. Obě přední sedadla jsou elektricky 
nastavitelná a mohou být vybavena pěti různými masážními programy. Přední i zadní sedadla modelu XJ jsou vyhřívaná. Všechna 
sedadla mají také funkci chlazení (s výjimkou verze XJ Luxury). Vybrané verze modelu XJ nabízí navíc paměť pro uložení tří nastavení 
polohy sedadel řidiče a spolujezdce vpředu. Interiér na snímku obsahuje také zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech. 
Verze s dlouhým rozvorem (LWB) mohou být dále vylepšeny na přání dodávanými pakety zadních sedadel, které zahrnují dvě 
samostatná sedadla s třemi masážními programy, pamětí a nastavitelným sklonem opěradla jako u sedadel v letadlech. Zadní sedadla 
s nastavitelným sklonem opěradla lze naprogramovat, aby se při otevření dveří vrátila do vzpřímené polohy. Funkce odsouvání 
sedadla spolujezdce vpředu umožňuje cestujícím vzadu odsunout prázdné sedadlo spolujezdce dopředu, aby se zvětšil prostor pro 
nohy a usnadnil přístup k zadním sedadlům.

PŘEDNÍ SEDADLA
K dispozici s pěti různými masážními programy, 
elektrickým seřizováním s pamětí pro tři různá 
nastavení a funkcí vyhřívání/chlazení.

1. Pět masážních programů 
2. Paměťová funkce pro tři nastavení 
3. Funkce chlazení

ZADNÍ SEDADLA
Verze s dlouhým rozvorem (LWB) disponují zadními sedadly 
s nastavitelným sklonem opěradla jako u sedadel v letadlech, 
třemi různými masážními programy, elektrickým seřizováním 
s pamětí pro dvě různá nastavení a funkcí vyhřívání/odvětrávání.

1. Sklon opěradla lze měnit v celkovém rozsahu 11 stupňů 
2.  Příčně nastavitelná poloha sedáku v rozsahu 103 mm 

a samostatně nastavitelný sklon horní části opěradla v rozsahu 
14,5 stupně

INTERIÉR NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB S PAKETEM PREMIUM REAR SEAT Z NABÍDKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ, SEDADLY V ODSTÍNU IVORY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ SOFT GRAIN, S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM 
V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU VELUREM PREMIUM V ODSTÍNU EBONY, OBLOŽENÍM Z LESKLĚHO DUBOVÉHO DŘEVA A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

DESIGN

ODSOUVÁNÍ SEDADLA 
SPOLUJEZDCE VPŘEDU

FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ 
A CHLAZENÍ

PĚT MASÁŽNÍCH 
PROGRAMŮ
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INTERIÉR NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB S PAKETEM PREMIUM REAR SEAT Z NABÍDKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ, SEDADLY V ODSTÍNU IVORY ČALOUNĚNÝMI 
PERFOROVANOU KŮŽÍ SOFT GRAIN, S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY V ODSTÍNU EBONY, 
ČALOUNĚNÍM STROPU VELUREM PREMIUM V ODSTÍNU EBONY, OBLOŽENÍM Z LESKLÉHO DUBOVĚHO DŘEVA A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

Verze s dlouhým rozvorem (LWB) poskytují cestujícím na zadních sedadlech více než metr prostoru pro nohy – 
vznikají tak dokonalé podmínky pro práci, rozmanitou zábavu nebo posilující odpočinek. Verze XJ LWB poskytují 
také jedinečný jízdní komfort limuzíny díky upravenému nastavení vzduchového odpružení pro ještě větší 
pohodlí cestujících.

V závislosti na zvolené verzi a výbavě na přání lze zadní část interiéru doplnit samostatnými 10" obrazovkami 
s vysokým rozlišením. Ve středové loketní opěrce jsou kromě praktické odkládací schránky umístěny rovněž dálkové 
ovládací prvky multimediálního systému a předních i zadních sedadel. K dispozici jsou také sklopné pracovní stolky, 
LED světla na čtení, sklopné opěrky nohou a elektricky ovládané clony bočních oken vzadu pro ještě vyšší úroveň 
komfortu, praktičnosti a soukromí.

PROSTOR V INTERIÉRU

DESIGN

1.

2.

1. Výška stropu nad sedákem ve verzi LWB: 946 mm  2. Prostor pro kolena ve verzi LWB: 189 mm

KOMFORT JAKO V LIMUZÍNĚVÍCE NEŽ METR PROSTORU PRO NOHY
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PROVOZNÍ VLASTNOSTI

*Uvedené hodnoty hospodárnosti motoru vycházejí z testovacího cyklu NEDC2.

HOSPODÁRNÝ 
VZNĚTOVÝ MOTOR

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

MOTOR

XJ disponuje přeplňovaným vznětovým motorem 3,0 l V6 300 k, který nabízí dynamickou jízdu, mimořádný 
výkon, pohotové reakce a kultivovaný projev příznačný pro značku Jaguar. Motor je vybaven inteligentním 
systémem Stop/Start, který dále snižuje spotřebu paliva a produkci emisí CO2. Více informací o spotřebě 
paliva, emisích CO2 a provozních vlastnostech tohoto vznětového motoru naleznete na straně 85.

PŘEPLŇOVANÝ MOTOR 
3,0 l S VÝKONEM 300 k
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Přeplňovaný vznětový motor 3,0 l V6 300 k nabízí mimořádnou kultivovanost a účinnost včetně úchvatného 
točivého momentu až 700 Nm, což zajišťuje lepší výkon a skvělé jízdní vlastnosti. Vysokotlaká vstřikovací 
soustava Common Rail zaručuje účinné spalování a nižší emise. Motor používá inovativní přeplňování dvěma 
turbodmychadly. Toto průkopnické řešení společnosti Jaguar Land Rover kombinuje koncepci paralelního 
i sekvenčního přeplňování, které zaručuje plynulý a okamžitý nárůst hnací síly v celém rozsahu otáček. 
Navíc vás potěší zrychlením z 0 na 100 km/h za 6,2 sekundy s emisemi CO2 od 184 g/km* (7,0 l/100 km*) 
v evropském kombinovaném cyklu.

Motor spolupracuje s 8stupňovou automatickou převodovkou a zahrnuje také systém Stop/Start.

VZNĚTOVÝ MOTOR OD

184 g/km CO2



VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ AUTOBIOGRAPHY LWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

CELOHLINÍKOVÁ KAROSERIE

Celohliníková karoserie modelu XJ, základ jeho dynamických jízdních vlastností, tvoří tužší, odolnější 
a – to je nejdůležitější – lehčí konstrukci. Skelet samonosné karoserie je kompletně vyroben z hliníku s využitím 
technologií lepení a nýtování, známých z leteckého průmyslu. V celé struktuře karoserie není jediný svarový 
spoj. XJ je lídrem také v oblasti trvalé udržitelnosti, protože až 50 procent hliníku pro výrobu modelu XJ 
pochází z recyklovaných materiálů.

XJ je jedním z nejlehčích vozů ve své třídě a jeho vynikající výkonová hmotnost vylepšuje všechny aspekty 
provozních vlastností bez kompromisů z hlediska odolnosti. Akcelerace je rychlejší a spotřeba paliva i emise 
nižší, protože motor může pracovat při nižším zatížení. Hliníková konstrukce vylepšuje také jízdní komfort, 
ovladatelnost, agilitu a citlivost, přičemž umožňuje řidiči dokonalé spojení s vozem a vozovkou.

Vrozená odolnost hliníku a samonosná konstrukce přinášejí výhody také v oblasti bezpečnosti. Nižší hmotnost 
zkracuje brzdnou dráhu a snižuje kinetickou energii v případě kolize. Hliník pohlcuje při deformaci výrazně více 
energie než ocel a odolnost modelu XJ je zvýšena rovněž menším počtem spojů.

NIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA 100 % HLINÍKUJEŠTĚ VYŠŠÍ AGILITA
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VYSPĚLÁ JÍZDNÍ DYNAMIKA

XJ nabízí komfort a kultivovanost luxusního vozu s pohotovými reakcemi a zapojením řidiče do řízení jako 
u sportovního vozu. Ať projíždíte zatáčkou, jedete po nerovné silnici, nebo zrychlujete, systém Adaptive 
Dynamics průběžně sleduje vůz až 500krát za sekundu a měnícím se podmínkám přizpůsobuje činnost 
vzduchového odpružení a adaptivních tlumičů. Tyto inteligentní změny nastavení zaručují stabilní chování 
modelu XJ s minimálními pohyby karoserie při dynamických změnách. Výsledkem je lepší ovladatelnost 
bez ztráty jízdního komfortu. Při neočekávaných změnách stavu vozovky a počasí reaguje systém 
dynamické kontroly stability (Dynamic Stability Control, DSC) okamžitě, jakmile zaznamená prokluz kol. 
Režim Trac DSC umožňuje sportovnější jízdu a podporuje řidiče při jízdě se sněhovými řetězy, protože 
dovoluje určitou míru prokluzu, než systém zasáhne. XJ je také vybaven voličem jízdních režimů, které 
upravují nastavení vozidla podle specifických požadavků na provozní vlastnosti. Režim Dynamic, který 
doplňuje režimy „Drive“ a „Sport“, umožňuje pohotovější akceleraci, zatímco režim Winter vylepšuje 
ovladatelnost vozu na kluzkém povrchu.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB V ODSTÍNU CARPATHIAN GREY S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

ADAPTIVE DYNAMICSVZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ
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Vybavením modelu XJ celoročními nebo zimními pneumatikami můžete vylepšit jeho schopnosti na kluzkém povrchu.

ŠOTOLINA

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

TECHNOLOGIE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL

Systém Jaguar ASPC (All Surface Progress Control), dodávaný standardně pro všechny verze 
modelu XJ, je tempomatem pro pomalou jízdu, s nímž si XJ suverénně poradí i v situacích s kluzkým 
povrchem. Systém ASPC umožňuje řidiči maximálně se soustředit na řízení vozidla. Po jeho aktivaci 
si tlačítky tempomatu nastavíte požadovanou rychlost jízdy v rozmezí od 3,6 do 30 km/h.

Jakmile vůz dosáhne nastavené rychlosti jízdy, systém ASPC ji udržuje a zároveň dbá na zachování 
optimální trakce. ASPC poskytuje řidičům modelu XJ ještě více jistoty při jízdě na kluzkém, 
sypkém nebo zledovatělém povrchu, po nerovném povrchu a dokonce i při sjíždění strmých svahů. 
Řízení modelu XJ je díky této technologii snadné i v náročných podmínkách.

VÍCE JISTOTY ZA VOLANTEM
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TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY
Model XJ je standardně vybaven naším informačním a zábavním systémem Touch Pro, který poskytuje nepřeberné množství 
informací a zábavy. Systém disponuje intuitivními a vyspělými integrovanými technologiemi, které zaručí, že si všichni jízdu 
užijí na maximum.

SYSTÉM TOUCH PRO S 10" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
Standardní 10" dotyková obrazovka uprostřed středové konzoly podporuje ovládání dotykovými gesty a poskytuje dosud 
nejúchvatnější audiovizuální zážitek. Systém Touch Pro zlepšuje zážitek z jízdy, neboť nabízí přizpůsobitelné domovské 
stránky a krátkou reakční dobu. Interaktivní boční panel usnadňuje také ovládání více funkcí současně.

INTERIÉR NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI PERFOROVANOU KŮŽÍ SOFT GRAIN V ODSTÍNU EBONY A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY | 33



KONEKTIVITA
InControl je soubor funkcí značky Jaguar, které jsou součástí standardní výbavy nebo výbavy na přání. 
Nabízené technologie vás propojí s vaším vozem a zajistí vám bezproblémové a bezpečné spojení s okolním 
světem. K dispozici je široká nabídka paketů výbavy a aplikací, ze kterých můžete vybírat. Dokonce i když 
budete od svého vozu vzdáleni, zůstanou vám díky naší nabídce aplikací některé funkce systému InControl 
k dispozici a postarají se, aby byly vaše zážitky s vozem Jaguar příjemnější než kdykoli předtím.

STANDARDNÍ VÝBAVA

NAVIGAČNÍ SYSTÉM PRO
Navigační systém Pro, který tvoří součást standardní výbavy modelu XJ, 
umožňuje ukládat oblíbená místa, hledat na mapě jednoduše pomocí dotykových 
gest a zobrazovat zřetelnou grafiku plošně (2D) nebo prostorově (3D).

CONNECT PRO PACK
Paket Connect Pro Pack zahrnuje systém InControl Apps, aplikaci Remote 
a služby Pro Services. Jeho funkce umocní vaše zážitky uvnitř vozu i mimo něj 
a zaručí, že si vy i vaši spolucestující budete užívat jízdu a zároveň zůstanete 
spojeni s okolním světem.

INCONTROL APPS 
Tento systém obsahuje řadu speciálních aplikací schválených značkou Jaguar, 
pomocí kterých můžete propojit svůj vůz XJ s chytrým telefonem. Tím je zajištěno 
bezpečné a praktické používání aplikací, které byly specificky optimalizovány pro 
používání uvnitř vozu. Umožňuje stahování aplikací od třetích stran a poskytuje 
širokou nabídku služeb. Mezi aplikace patří:

•  Spotify1 – Získejte přístup k více než 30 milionům skladeb pomocí této dokonale 
integrované aplikace. Nabízí zcela stejné intuitivní ovládání jako aplikace Spotify 
pro chytré telefony. Můžete vyhledávat skladby, stanice a doporučení, vytvářet 
seznamy skladeb a v offline režimu máte přístup k veškeré svojí oblíbené hudbě.
Stačí se přihlásit pomocí svého účtu Spotify Free nebo Spotify Premium.

•  Tile2 – Pomůže vám rychle najít ztracené předměty. Stačí upevnit drobné sledovací 
zařízení pracující na principu technologie Bluetooth ke klíčům, peněžence nebo 
tašce. Uživatelsky přívětivá aplikace Tile vám pak pomůže tyto předměty najít 
v případě, že je ztratíte. Aplikace je kdykoli dostupná prostřednictvím dotykové 
obrazovky ve vozidle, takže než se vydáte na cestu, můžete se ujistit, zda jste na 
nic nezapomněli.

TECHNOLOGIE

1Dostupnost si ověřte v obchodě App Store a Google Play. 
²Sledovací zařízení pro technologii Bluetooth je nutné zakoupit samostatně. Označení 2016 Tile Inc. a logo Tile jsou ochranné známky společnosti Tile, Inc. 
³Pokud jsou součástí výbavy elektricky nastavitelná a sklopná vnější zpětná zrcátka.
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APLIKACE REMOTE PREMIUM
Aplikace Remote Premium poskytuje informace o vozidle a umožňuje ho ovládat na 
dálku. Služba je kompatibilní s většinou chytrých telefonů, zařízeními Android Wear™ 
nebo Apple Watch® a zahrnuje: 
•  Dálkové zamykání/odemykání – Zamkněte nebo odemkněte dveře na dálku stisknutím 

tlačítka. V aplikaci Remote ve vašem chytrém telefonu stačí na obrazovce zabezpečení 
vozidla stisknout tlačítko „zamknutí“ a tím jednorázově zamknout dveře, aktivovat 
alarm, sklopit vnější zpětná zrcátka3 a zavřít okna.

•  Zvuková a světelná signalizace – Tato funkce zapne výstražná a tlumená světla 
vašeho vozu Jaguar a aktivuje zvukový signál, který vám pomůže najít váš vůz 
na zaplněném parkovišti.

•  Záznam o cestě – Tato volitelná funkce umožňuje automaticky zaznamenávat historii 
vašich jízd, včetně projeté trasy a počtu ujetých kilometrů. Informace lze exportovat 
do e-mailu pro účely vykazování výdajů a importovat je do tabulkového procesoru.

•  Kontrola stavu vozidla – Můžete si ověřit aktuální hladinu paliva a dojezdovou 
vzdálenost a také stav dveří a polohu oken i zámků.

Optimalizovaná asistenční služba Jaguar – Stisknutím tlačítka na stropní konzole nebo 
prostřednictvím funkce Assistance v aplikaci Remote ve vašem chytrém telefonu se 
můžete dovolat přímo týmu asistenční služby Jaguar.

Funkce nouzového volání (SOS Emergency Call) – V případě závažnější nehody slouží 
funkce nouzového volání k automatickému spojení s týmem pro nouzové situace, který 
uvědomí místní složky záchranného systému. Tato služba je poskytována prvních deset 
let od data registrace a vy tak můžete cestovat bez starostí.

Paket Connect Pro obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. 
Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne 
váš prodejce vozů Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti aktualizace 
softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Dostupnost připojení k bezdrátové telefonní síti nelze 
zaručit ve všech lokalitách. Systém InControl Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google Play. Všechny funkce ve vozidle může řidič 
používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.



STANDARDNÍ VÝBAVA

1Funkce služeb Pro Services se mohou na jednotlivých trzích lišit.
2Paket Connect Pro obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období 
prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar.

iPhone® je obchodní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. 
Kompatibilitu zařízení iPhone si ověřte u svého prodejce vozů Jaguar.

Paket Connect Pro obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě doporučení vašeho prodejce vozů Jaguar. 
Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich dostupnost nadále závisí na trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám 
poskytne váš prodejce vozů Jaguar. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají možnosti 
aktualizace softwaru, nových verzí a dalších systémových a vzhledových změn, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Dostupnost připojení k bezdrátové 
telefonní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. Systém InControl Apps a aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple Store/Google Play. 
Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.

SLUŽBY PRO SERVICES1
•  Aktuální informace o dopravní situaci v reálném čase – Funkce využívá aktuální 

dopravní datové vstupy k zajištění co nejpřesnějšího obrazu o stavu dopravy na cestě 
k vašemu cíli.

•  Hledání online – Kdekoli budete, můžete vyhledat zajímavá místa v bezprostředním 
okolí. Systém si dokáže zajistit přístup ke kvalitním informacím o cílovém místě, tipům 
pro cestování a inspiraci i online cestovatelským recenzím týkajícím se dané oblasti.

•  Plánování tras a cesty „od dveří ke dveřím“ – Než se vydáte na cestu, můžete 
pomocí aplikace Route Planner pro plánování tras nebo online vyhledávat a ukládat 
místa a nastavovat cíl cesty. Aplikace využívá cloud k automatickému odeslání cíle 
na navigační obrazovku ve vozidle. Jakmile zaparkujete, aplikace Route Planner vás 
navede do cíle – od dveří ke dveřím včetně možností veřejné dopravy.

•  Sdílení předpokládaného času příjezdu (Share ETA) – Na základě výpočtu 
navigačního systému můžete sdílet svůj předpokládaný čas příjezdu, aby vámi 
vybrané osoby věděly, kdy přesně přijedete. Pokud budete mít zpoždění, funkce 
sdílení předpokládaného času příjezdu pak může odeslat automatickou aktualizaci ve 
formě textové zprávy nebo e-mailu, bez jakéhokoli nutného zásahu z vaší strany.

•  Satelitní pohled – Pokud potřebujete získat přehled o svém okolí z ptačí perspektivy, 
stačí přepnout na satelitní pohled.

•  Režim dojíždění – Umožňuje systému naučit se vaše pravidelné trasy a na 
základě aktuálních i předchozích stavů dopravy vás bude automaticky informovat 
o předpokládané době jízdy. To vše bez nutnosti zadávat cíl cesty. Systém se naučí 
trasy, kterými jezdíte do vybraného cíle, a následně vás informuje o tom, která z nich 
je nejrychlejší.

•  Informace o parkovacích místech – Až se budete blížit k cíli, můžete se podívat, 
kde lze zaparkovat. Stačí poklepat na symbol preferovaného parkoviště, navigační 
systém následně aktualizuje trasu a zavede vás k němu.

•  Online vedení tras – Systém při vaší cestě do cíle sleduje aktuální dopravní situaci 
a zohledňuje přitom obvyklou hustotu dopravy v příslušné denní době, takže vám 
vždy navrhne optimální trasu.

•  Bezpečnostní kamery – Upozorní vás na místa častých nehod sledovaná 
bezpečnostními radary a kamerami pro měření rychlosti (v závislosti na trhu).

•  Ceny paliva – Když nadejde čas natankovat, funkce přehledu cen paliv Fuel Price 
Service vám kromě toho, že vyhledá čerpací stanice na trase, umožní také porovnat 
ceny paliv, abyste měli co nejnižší náklady (v závislosti na trhu).

WI-FI HOTSPOT 
Wi-Fi hotspot vám dává možnost vytvořit si po vložení SIM karty stabilní 4G hotspot 
s využitím antény vozidla. Připojte až osm zařízení, na kterých můžete vyřizovat 
elektronickou poštu, procházet internet a stahovat soubory.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
SECURE TRACKER2 
Využívá sledovací technologii, která vás upozorní na pokus o odcizení vašeho 
vozu a odešle data o poloze vozidla do monitorovacího střediska v zájmu jeho 
rychlého vyhledání.

TECHNOLOGIE36 |





PROPRACOVANÝ AUDIOSYSTÉM1
Úchvatný zvuk díky dvanácti reproduktorům.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™2
Skvělou prostorovost, křišťálově čisté výšky a plné, hluboké basy zajišťuje 12 pečlivě 
rozmístěných reproduktorů a 2 subwoofery.

RÁDIO S PŘÍJMEM DIGITÁLNÍHO ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ (DAB)3
Na přání dodávaný přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB) nabízí lepší 
kvalitu zvuku, široký výběr stanic a aktuální textové informace o stanici, pořadu 
a skladbě, kterou posloucháte.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND3
Plnost a zřetelnost na úrovni živého vystoupení zajišťuje 18 předních, bočních 
a zadních reproduktorů a dva subwoofery, které jsou dokonale propojené pomocí 
technologie Trifield™. Technologie Trifield, exkluzivně dostupná pouze u systémů 
Meridian, zajišťuje dokonalé sladění obou prostorových kanálů a středového 
kanálu s levým a pravým kanálem. Výsledkem je úchvatný zážitek z poslechu pro 
všechny cestující.

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN REFERENCE4
Mimořádný prémiový audiosystém Meridian Reference o výkonu 1 300 W sestává 
z 24 reproduktorů a 2 subwooferů. Využívá psychoakustické metody, díky kterým 
je reprodukce zvuku tak věrná, že ji nelze odlišit od živého vystoupení.

AUDIOSYSTÉMY
Interiér vozu je ideálním místem pro poslech vaší oblíbené hudby. Jaguar XJ nabízí výběr ze čtyř 
audiosystémů, které vdechnou vaší hudbě život.

18 REPRODUKTORŮ

2 SUBWOOFERY

1Součást standardní výbavy verzí Luxury, Premium Luxury a XJ50, není k dispozici pro ostatní verze.   2Součást standardní výbavy verzí Portfolio, Autobiography a R-Sport, 
na přání u ostatních verzí.   3Výbava na přání.   4Výbava na přání, není k dispozici pro verze Luxury a R-Sport.
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DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU
Spojuje všechny prvky audiosystému do jediného celku a vytváří zvuk, 
jaký byste očekávali od výrazně větších reproduktorů.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Vyspělý algoritmus Cabin Correction značky Meridian přesně 
přizpůsobuje reprodukci zvuku akustickým vlastnostem interiéru 
modelu XJ.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Pro zachování kvality jsou hudební nahrávky převáděny do 
standardního digitálního formátu. Technologie digitálního zpracování 
šumového signálu (dither) značky Meridian zajišťuje, že převod 
digitálního signálu je plynulý, aby byly zachovány i ty nejjemnější 
nuance zvukového záznamu. Výsledkem je autentický převod hudby 
působící stejně jako originální nahrávka.

TRIFIELD
Technologie Trifield, exkluzivně dostupná pouze u systémů Meridian, 
zajišťuje dokonalé sladění obou prostorových kanálů a středového 
kanálu s levým a pravým kanálem. Výsledkem je úchvatný zážitek 
z poslechu pro všechny cestující – jako na koncertu.

KONVERZAČNÍ ASISTENT
Asistent konverzace nabízený s audiosystémem Meridian Reference 
1 300 W jako součást standardní výbavy usnadňuje řidiči a spolujezdci 
vpředu konverzaci s cestujícími v zadní části vozu. A naopak. Mikrofony 
nad jednotlivými sedadly zesilují hlasy cestujících prostřednictvím 
reproduktorů audiosystému, čímž se výrazně zvyšuje srozumitelnost 
probíhajícího rozhovoru.

MERIDIAN™
Společnost Meridian Audio Ltd., která je partnerem značky Jaguar v oblasti zvuku, 
byla založena v roce 1977 v Cambridgeshire v Anglii. Může si připsat celou řadu 
prvenství, například aktivní reproduktory a první procesor digitálního prostorového 
zvuku na světě. Přínos značky Meridian v oblasti audiotechnologií nám pomohl vytvořit 
v modelu Jaguar XJ ten nejdokonalejší prostor, v jakém se můžete oddat poslechu 
své oblíbené hudby. Značka Meridian pomocí své technologie Cabin Correction 
analyzovala tvar kabiny, její akustiku a ozvučné vlastnosti s cílem eliminovat veškeré 
nežádoucí zvuky. Vyspělý algoritmus zaručuje, že rytmus, zřetelnost a načasování 
jakékoli hudební skladby si budete moci poslechnout přesně podle představ interpreta. 
Zajišťuje trvale mimořádnou kvalitu zvukové reprodukce pro všechny cestující 
ve vozidle.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. Označení Trifield a „three fields“ jsou 
ochranné známky společnosti Trifield Productions Ltd. Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může 
záviset na specifikaci vozidla a na konkrétním trhu.

JEDINEČNÁ 
TECHNOLOGIE MERIDIAN

REPRODUKTORY 
A SUBWOOFERY VÝKON (W)

PROPRACOVANÝ AUDIOSYSTÉM N/A 12 250

AUDIOSYSTÉMY MERIDIAN™ 12+2 380

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ 
SURROUND 18+2 825

AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ 
REFERENCE 24+2 1 300



A.E.B.

BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

Vozy XJ mají ve výbavě celou řadou asistenčních systémů, které jsou v závislosti na zvoleném modelu součástí 
standardní výbavy nebo dodávány na přání. Všechny asistenční systémy usnadňují řízení a zvyšují bezpečnost.

PROSTOROVÁ KAMERA 
S ROZSAHEM POKRYTÍ 360°

Funkce poskytuje zobrazení okolí na 
dotykové obrazovce v rozsahu 360° 
a usnadňuje různé jízdní manévry, od 
parkování u obrubníku, přes vyjíždění 
a zajíždění do těsných mezer, až po 
vjezd do nepřehledné křižovatky.

ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY

Adaptivní přední světlomety se 
přizpůsobují natočení volantu a díky tomu 
ještě lépe osvětlují zatáčku, zatímco asistent 
dálkových světel (AHBA) zaznamenává 
protijedoucí vozidla a automaticky podle 
situace přepíná tlumená a dálková světla.

PARKOVACÍ ASISTENT

Parkovací asistent usnadňuje řízení ve 
městě. Systém zaparkuje vůz na podélné 
i kolmé parkovací stání automatickým 
řízením, zatímco řidič ovládá pedály. 
Systém podporuje řidiče stejným z působem 
i při vyjíždění z parkovacího místa.

ASISTENT PRO 
NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

Hrozí-li čelní kolize s jiným vozidlem, 
je řidič modelu XJ včas upozorněn 
zvukovým signálem. Poté následuje 
vizuální upozornění. Pokud řidič 
nereaguje, systém sám aktivuje brzdy, 
aby snížil intenzitu případného nárazu.

BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 
S ASISTENTEM PRO JÍZDU 
V DOPRAVNÍ KOLONĚ

Při jízdě na dálnici nebo při pomalé jízdě 
v hustém provozu udržuje adaptivní 
tempomat s asistentem pro jízdu v koloně 
nastavený odstup od vozidla před vámi pro 
případ, že vozidlo zpomalí nebo zastaví. 
Pokud vozidlo před vámi zastaví, váš vůz 
plynule zastaví také. Jakmile se vozidla 
vpředu opět rozjedou, stačí sešlápnout 
plynový pedál, adaptivní tempomat se opět 
aktivuje a bude následovat vozidlo před vámi. 
Systém lze aktivovat od rychlosti 16 km/h až 
do rychlostí pro jízdu na dálnici.Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.

Podrobnější informace o dostupnosti funkcí naleznete na stranách 54 až 61 nebo si nakonfigurujte svůj XJ na jaguar.cz

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH ZNAČEK

 
Systém rozpoznávání dopravních značek 
sleduje aktuální značky omezení rychlosti 
a zobrazuje je na virtuálním panelu přístrojů. 
Pokud je adaptivní omezovač rychlosti 
aktivován, využívá informace ze systému 
rozpoznávání dopravních značek a na 
jejich základě přizpůsobuje rychlost vozidla 
identifikovaným rychlostním limitům.

PARKOVACÍ SENZORY 
S ROZSAHEM POKRYTÍ 360°

Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360° 
používají ultrazvukové senzory na přídi, 
zádi a bocích vozidla k upozornění řidiče na 
blízkost objektů při parkování nebo opouštění 
parkovacího stání.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ 
POZORNOSTI ŘIDIČE

Systém sledování pozornosti řidiče rozpozná 
vaši počínající ospalost nebo únavu a včas vás 
upozorní na nutnost udělat si přestávku.

40 |



SYSTÉM UPOZORŇUJÍCÍ NA 
NEÚMYSLNÉ OPUŠTĚNÍ 
JÍZDNÍHO PRUHU

Systém upozorňující na neúmyslné opuštění 
jízdního pruhu (LDW) zvyšuje bezpečnost 
při cestách na dlouhé vzdálenosti. Systém 
detekuje neúmyslné vybočení z jízdního 
pruhu a upozorňuje řidiče vizuálně a mírnými 
vibracemi volantu.

ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZU 
V JÍZDNÍM PRUHU

Asistent pro udržování vozu v jízdním 
pruhu (LKA) rozšiřuje funkci upozornění na 
neúmyslné opuštění jízdního pruhu (LDW). 
Jakmile zjistí nechtěné vyjetí z jízdního pruhu, 
jemným zásahem do řízení vrátí váš vůz zpět 
do původního jízdního pruhu.

AKTIVNÍ KAPOTA PRO 
OCHRANU CHODCŮ

Systém chrání osoby mimo vůz i cestující 
v interiéru. Dojde-li ke kontaktu vozu s chodcem, 
naše aktivní kapota pro ochranu chodců 
automaticky nadzdvihne kapotu motoru 
za účelem zmírnění potenciálního nárazu.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO 
ÚHLU S ASISTENČNÍ FUNKCÍ

Tento asistenční systém pomáhá předcházet 
kolizím. Začnete-li měnit jízdní pruh a systém 
detekuje ve slepém úhlu jiný automobil, 
rozsvítí se výstražná kontrolka v příslušném 
vnějším zpětném zrcátku a asistenční funkce 
vám zároveň jemným zásahem do řízení 
pomůže navést váš vůz zpět do původního 
jízdního pruhu.

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ 
PŘI COUVÁNÍ

Systém varování před kolizí při couvání je 
obzvláště užitečný při couvání z parkovacího 
místa. Upozorní vás na vozy, chodce či jiná 
nebezpečí blížící se z obou stran k zadní části 
vyjíždějícího vozidla. Upozorní vás zvukovými 
i vizuálními výstrahami, vždy tak víte, co se 
za vámi děje, i když máte omezený výhled.



ECO

BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST

HOSPODÁRNÉ TECHNOLOGIE

Všichni chceme získat víc s nižšími náklady. XJ proto používá řadu technologií, 
které snižují spotřebu paliva a emise CO2 při zachování dynamického charakteru 
vozů Jaguar.

SYSTÉM STOP/START

Všechny verze modelu XJ jsou 
dodávany se systémem Stop/Start. 
Tato funkce vypíná motor, jakmile 
vůz zastaví, a v případě potřeby jej 
opět okamžitě spustí. Výsledkem je 
ještě nižší spotřeba paliva, zejména 
při jízdě ve městě.

SYSTÉM STOP/START ČISTÉ TECHNOLOGIE
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ELEKTROMECHANICKÝ 
POSILOVAČ ŘÍZENÍ 
(ELECTRIC POWER 
ASSISTED STEERING)

Nová generace řízení 
s elektromechanickým posilovačem 
(Electric Power Assisted Steering, 
EPAS) modelu XJ nabízí vynikající 
zpětnou vazbu, ovladatelnost 
a okamžitý účinek posilovače. 
Elektrický posilovač je aktivní pouze 
v případě potřeby, čímž šetří palivo.

HLINÍKOVÁ 
KONSTRUKCE

XJ je díky celohliníkové konstrukci 
jedním z nejlehčích vozů ve své 
třídě a v důsledku toho spotřebuje 
méně paliva a vytváří méně emisí. 
XJ dokazuje své ekologické 
vlastnosti použitím recyklovaného 
hliníku, který má 50% podíl 
na celkovém množství hliníku 
v konstrukci vozidla.

AERODYNAMIKA

Aerodynamicky velmi účinný tvar 
karoserie modelu XJ je výsledkem 
stovek tisíc hodin počítačových 
simulací pomocí nástrojů CFD 
(Computational Fluid Dynamics). 
Jaguar vytvořil virtuální testovací 
laboratoř, která patří mezi 
nejvyspělejší v automobilovém 
průmyslu. V tomto virtuálním 
aerodynamickém tunelu byl tvar 
karoserie modelu XJ cizelován 
tak, aby kladl proudícímu vzduchu 
minimální odpor.

ADBLUE

Vznětový motor modelu XJ je 
vybaven systémem AdBlue, který 
pomáhá čistit výfukové plyny. 
AdBlue je netoxická, nehořlavá 
a biologicky odbouratelná kapalina, 
která umožňuje odstraňovat 
z výfukových plynů škodlivé 
oxidy dusíku.





SPECIÁLNÍ EDICE XJ50

XJ50 – OSLAVUJE MINULOST͵  
SMĚŘUJE DO BUDOUCNOSTI
Již 50 let jsou vozy XJ ztělesněním inovací, stylu a dokonalého citu pro detail. Speciální edice XJ50 oslavuje vytříbený 
britský design a precizní řemeslné zpracování. Kultivovaný motor, bleskově rychlá převodovka a řada vyspělých jízdních 
technologií zajišťují verzi XJ50 kultivovanost luxusního vozu i pohotové reakce a zážitek z jízdy jako u sportovních 
automobilů. Decentní chromované logo XJ50 na krytech bočních ventilačních otvorů a víku zavazadlového prostoru odlišuje 
tento špičkový vůz Jaguar od ostatních.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ50 SWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ50 SWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

PRECIZNÍ ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ 
JIŽ OD ROKU 1968
XJ50 je k dispozici ve čtyřech speciálních barvách karoserie – Fuji White, Santorini Black, Rosello Red a Loire Blue.
Elegantní sportovní karoserii doplňují také nová kola z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky v provedení Gloss Black, 
Diamond Turned (Styl 5045), která jsou dostupná exkluzivně pro speciální edici XJ50. V interiéru se nacházejí jedinečné 
designové prvky a pečlivě zpracované detaily, které podtrhují výjimečnost verze XJ50. Osvětlené lišty nástupních 
prahů s logem XJ50 vás vtáhnou do interiéru, který je zhmotněním stylu a elegance. Logo XJ50 se rovněž objevuje na 
přístrojové desce a předních loketních opěrkách. Sedadla, přístrojový panel a dveře jsou čalouněné prvotřídní kůží Soft 
Grain prošívanou diamantovým vzorem s dvojitým kontrastním prošíváním. K luxusní atmosféře přispívají opěrky hlavy 
s reliéfním logem značky Jaguar a ručně zpracované obložení z lesklého ořešákového dřeva se stínovaným povrchem.



INDIVIDUALIZACE

XJ – VAŠE VOLBA
Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

INDIVIDUALIZACE

Strana 50

Přeplňovaný vznětový motor 
3,0 l 300 k modelu XJ nabízí 
mimořádný výkon, pohotové reakce 
a kultivovaný projev.

Strana 52

Porovnejte si širokou nabídku 
standardní výbavy a výbavy na přání 
pro jednotlivé verze modelu XJ.

Strana 62

Vyjádřete svou individualitu některou 
z úžasných barev karoserie modelu XJ.

SPECIFIKACE 
MOTORU

VYBERTE SI

VERZI 
A VÝBAVU 
NA PŘÁNÍ

VYBERTE SI

BARVU
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Strana 64

Dodejte svému novému vozu XJ 
individuální charakter a umocněte jeho 
ohromující styl sadou kol z lehké slitiny 
v nádherném designu.

VYBERTE SI

KOLA
Strana 66

Máte na výběr širokou paletu 
luxusních materiálů, kůží, obložení 
a povrchových úprav, které vyhoví 
jakémukoli osobnímu vkusu.

Strana 82

Originálním příslušenstvím pro model XJ 
od vašeho nejbližšího prodejce značky 
Jaguar dodáte vašemu vozu styl, praktičnost 
a všestrannou využitelnost přesně podle 
svých představ.

VYBERTE SI

INTERIÉR

VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
JAGUAR



1

INDIVIDUALIZACE

SPECIFIKACE

MOTORU
Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

1Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2, které vycházejí z oficiálních testů výrobce podle zkušební metodiky WLTP v souladu s legislativou Evropské unie.  
Pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a podle  
výbavy na přání. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot zjištěných v rámci testovacího jízdního cyklu WLTP a jsou ekvivalentem  
hodnot původního cyklu měření NEDC.

VZNĚTOVÝ MOTOR

POHONNÉ ÚSTROJÍ, VÝKONOVÉ PARAMETRY MOTORU A HOSPODÁRNOST
MOTOR 3,0 l V6

Převodovka osmistupňová automatická

Nejvyšší výkon k 300

Nejvyšší točivý moment Nm 700

Zdvihový objem cm3 2 993

Počet válců 6

Uspořádání válců vidlicový šestiválec

JÍZDNÍ DYNAMIKA

Nejvyšší rychlost km/h 250

Zrychlení z 0-100 km/h s 6,2

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)1 Třída C (SWB/LWB)

Kombinovaná spotřeba paliva I/100 km od 7,0

Kombinované emise CO2 g/km od 184/185
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2

LUXURY
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
Sedadla vpředu el. nastavitelná ve 14
směrech s nastavitelnou bederní opěrkou
Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
Prémiové kobercové rohože
Navigační systém Pro
Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou
Propracovaný audiosystém
Dvouzónová automatická klimatizace
Streamování pomocí technologie Bluetooth®
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Systém All Surface Progress Control
LED světlomety
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Dvojité oválné koncovky výfuku
Chromovaná maska chladiče 
s chromovaným orámováním
Chromované boční ventilační otvory
Systém rozpoznávání dopravních značek 
s adaptivním omezovačem rychlosti

PREMIUM LUXURY
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY „LUXURY“)
Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu 
a vzadu
Bezhlučné dovírání dveří a bezklíčový 
přístupový systém
Sedadla čalouněná kůží Soft Grain
Hlavové opěrky vpředu s reliéfním 
logem značky Jaguar

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

VERZI VÝBAVY
Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

ZAMĚŘENÍ NA LUXUS

PORTFOLIO
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY 
„PREMIUM LUXURY“)
Sedadla vpředu el. nastavitelná v 18 
směrech s nastavitelnou bederní opěrkou
Přední sedadla s pěti masážními programy
Vyhřívaný volant
Audiosystém Meridian™
Čtyřzónová automatická klimatizace
Asistent dálkových světel (AHBA)
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AUTOBIOGRAPHY
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY „PORTFOLIO“)
LED světla na čtení vzadu
Osvětlené lišty nástupních prahů
Pedály z leštěné ušlechtilé oceli
Adaptivní LED světlomety
Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360°
Parkovací asistent
Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360°
Systém sledování slepého úhlu s asistenční 
funkcí a výstrahou před kolizí při couvání

Na snímcích jsou vozidla s výbavou na přání.
Výběrem alternativní úrovně výbavy může dojít ke změně některých prvků standardní výbavy. 
Více informací o standardní výbavě naleznete v ceníku modelu XJ nebo na jaguar.cz

R-SPORT
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY „PREMIUM LUXURY“)
Sedadla vpředu el. nastavitelná v 18 směrech 
s nastavitelnou bederní opěrkou
Vyhřívaný volant
Lišty nástupních prahů s logem R-Sport 
vpředu a vzadu
Pedály z leštěné ušlechtilé oceli
Audiosystém Meridian™
Čtyřzónová automatická klimatizace
Leskle černá maska chladiče a zadní difuzor
Boční prahy, přední a zadní spoiler
Čalounění stropu velurem Premium

XJ50
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(NAD RÁMEC VÝBAVY „PREMIUM LUXURY“)
Chromované kryty bočních ventilačních 
otvorů s logem XJ50
Logo XJ50 vzadu
Osvětlené lišty nástupních prahů s logem XJ50
Exkluzivní logo XJ50
Středová loketní opěrka s reliéfním logem XJ50
Jedinečná 20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými 
paprsky, Gloss Black, Diamond Turned 
(Styl 5045)
Obložení z lesklého ořešákového dřeva se 
stínovaným povrchem
Úprava předního a zadního nárazníku ve stylu XJ 
Autobiography s černou mřížkou masky chladiče
Sedadla nastavitelná v 18 směrech 
s nastavitelnou bederní opěrkou
Sedadla vpředu s pěti masážními programy
Adaptivní LED světlomety
Hliníkové páčky pro manuální řazení
Pedály z leštěné ušlechtilé oceli

ZAMĚŘENÍ 
NA SPORT
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POPIS
Systém Stop/Start 2 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 42

Elektrická parkovací brzda (Electric Parking Brake, EPB) s automatickým 
uvolněním při rozjezdu

2 2 2 2 2 2

JaguarDrive Control s režimy Dynamic, Normal a Winter 2 2 2 2 2 2

Systém ASPC (All Surface Progress Control) 2 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 30

Řízení s el. posilovačem s variabilním účinkem závislým na rychlosti 2 2 2 2 2 2

Adaptivní podvozek (Adaptive Dynamics) 2 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 28

Automatický omezovač rychlosti (Automatic Speed Limiter, ASL) 2 2 2 2 2 2

Nouzový brzdový asistent (Emergency Brake Assist, EBA) 2 2 2 2 2 2

Automatické ovládání světlometů 2 2 2 2 2 2

Zadní LED svítilny 2 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 13

Vyhřívané zadní sklo 2 2 2 2 2 2

Stěrače čelního skla se senzorem deště 2 2 2 2 2 2

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu s funkcí kompletního otevření/zavření 
na jedno stisknutí tlačítka

2 2 2 2 2 2

Panoramatické střešní okno z determálního skla s posuvnou přední částí s funkcí 
kompletního otevření/zavření na jedno stisknutí tlačítka a pevnou zadní částí

2 2 2 2 2 2

Jaguar Smart Key System s funkcí Keyless Start (bezklíčkové spouštění motoru) 2 2 2 2 2 2

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s nastavitelným otevíráním 2 2 2 2 2 2

Čelní, boční a okenní airbagy 2 2 2 2 2 2

Systém ochrany proti poranění krční páteře při nárazu zezadu (přední sedadla) 2 2 2 2 2 2

Systém detekce kontaktu s chodcem 2 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 41

Systém sledování tlaku v pneumatikách (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) 2 2 2 2 2 2

Upozornění na nepřipnutý bezpečnostní pás (sedadla vpředu a vzadu) 2 2 2 2 2 2

Parkovací senzory vpředu a vzadu (včetně vizuálního ukazatele na dotykové obrazovce) 2 2 2 2 2 2

Zadní parkovací kamera 2 2 2 2 2 2

Funkce natočení zpětného zrcátka po zařazení zpětného chodu 2 2 2 2 2 2

Zabezpečovací systém – alarm a imobilizér 2 2 2 2 2 2

Elektricky nastavitelný sloupek řízení s funkcí odsouvání volantu při nastupování
a vystupování

2 2 2 2 2 2

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 2 2 2 2 2 2

Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu 2 2 2 2 2 2

Fosforově modré nepřímé osvětlení a ambientní osvětlení interiéru 2 2 2 2 2 2

Interaktivní displej řidiče s úhlopříčkou 12,3" 2 2 2 2 2 2 Více informací naleznete na straně 17

2x elektrická zásuvka vzadu 2 2 2 2 2 2

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ

INDIVIDUALIZACE

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar.
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu XJ nebo si nakonfigurujte svůj XJ na jaguar.cz

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz
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HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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POHONNÉ ÚSTROJÍ A JÍZDNÍ DYNAMIKA KÓD POPIS
Tempomat 065AB 2 2 2 — 2 2

Adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v koloně 065AG 7 7 7 2 7 7 Více informací naleznete na straně 40

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Dvojité oválné chromované koncovky výfukové soustavy — 2 2 2 — 2 2

Dvojité oválné chromované koncovky výfukové soustavy Autobiography — — — — 2 — —

Standardní výfuková soustava — 2 2 2 2 2 2

Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, s osvětlením nástupního 
prostoru, se samostmívací a paměťovou funkcí 030NL 2 2 2 2 2 2

Stylingový paket R-Sport: třídílný přední spoiler, černá mřížka masky chladiče, kryty bočních 
ventilačních otvorů R-Sport, boční prahy v designu R, zadní spoiler, leskle černý zadní
spodní spoiler

— — — — — — 2

Vyhřívané čelní sklo 040AK 7 7 7 7 7 7

LED světlomety 064GK 2 2 2 — — 2 Více informací naleznete na straně 13

Adaptivní LED světlomety (pouze v kombinaci s asistentem dálkových světel) 064GJ 7 7 7 2 2 7

Asistent dálkových světel (Auto High Beam Assist, AHBA) 030NT 7 7 2 2 2 7

LAKY KAROSERIE (Kompletní paletu barev naleznete na stranách 62-63)

Standard — 2 2 2 2 2 2

Metallic — 7 7 7 7 7 7

Premium Metallic — 7 7 7 7 — 7
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2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar.

Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu XJ nebo si nakonfigurujte svůj XJ na jaguar.cz

VNĚJŠÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ
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KOLA KÓD POPIS
19" kola z lehké slitiny se 7 dvojitými paprsky (Styl 7016) 031GT 7 7 7 7 — —

19" kola z lehké slitiny s 10 paprsky (Styl 1028) 031GN 2 2 7 7 — —

19" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky (Styl 5043) 031HC 7 7 2 7 — —

20" kola z lehké slitiny s 10 dvojitými paprsky (Styl 1029) 031GO 7 7 7 7 — —

20" kola z lehké slitiny s 8 dvojitými paprsky (Styl 8001) 031GI 7 7 7 7 — —

20" kola z lehké slitiny s 8 dvojitými paprsky (Styl 8001) 031GL 7 7 7 7 — —

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky (Styl 5063) 031RA — — — 2 — —

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky (Styl 5045) 031GS — — — — — 2

20" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky (Styl 5045) 031QZ — — — — 2 —

20" kola z lehké slitiny s 10 dvojitými paprsky (Styl 1010) 031GQ — — — 7 — —

Souprava Jaguar pro opravu poškozené pneumatiky 029LY 2 2 2 — — —

18" prostorově úsporné náhradní kolo z lehké slitiny 029VT 7 7 7 2 2 2

INDIVIDUALIZACE

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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VNITŘNÍ VÝBAVA
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KÓD POPIS
Dvouzónová automatická klimatizace 022AY 2 2 — — — —

Čtyřzónová automatická klimatizace 022BC 7 7 2 2 2 2 Standardní výbava všech verzí s dlouhým rozvorem (LWB)

Senzor kvality vzduchu s automatickou recirkulací vzduchu 022FA 7 7 7 7 2 7

Dálkové ovládání garážových vrat 025FG 7 7 7 — 7 7

Čirá skla 047AA 2 2 2 7 2 2
Na přání pro verze Premium Luxury, Portfolio a XJ50 

s dlouhým rozvorem (LWB)

Zadní zatmavená skla (boční okna vzadu a zadní sklo) 047AB 7 7 7 2 7 7
Součást standardní výbavy verzí Premium Luxury, Portfolio a XJ50 

s dlouhým rozvorem (LWB)

Osvětlená odkládací schránka vpředu 094AB 2 2 2 2 2 2

Paket pro kuřáky 094AA 7 7 7 7 7 7

Elektricky ovládaná sluneční clona na zadním skle 019CA 7 7 7 2 7 7 Standardní výbava pro všechny verze s dlouhým rozvorem (LWB)

Osvětlené výdechy ventilačních otvorů 088NC — 7 7 2 2 — Dodávají se pouze v rámci paketu Illumination Pack, pokud nejsou 
součástí standardní výbavy

LED světla na čtení vzadu 064MB 7 7 7 2 2 7

Pedály z leštěné ušlechtilé oceli 051AJ — — — 2 2 2

Lišty nástupních prahů z ušlechtilé oceli 048BM 2 2 2 — — —

Osvětlené lišty nástupních prahů z ušlechtilé oceli 048BD — 7 7 2 — — Dodávají se pouze v rámci paketu Illumination Pack, pokud nejsou 
součástí standardní výbavy

Lišty nástupních prahů z ušlechtilé oceli s logem R-Sport 048BN — — — — — 2

Osvětlené lišty nástupních prahů s logem XJ50 048CU — — — — 2 —

Prémiové kobercové rohože 079BH 2 2 2 2 2 2

Automatické dovírání dveří včetně bezklíčkového přístupového systému 076FC/066AC 7 2 2 2 2 2
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2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu XJ nebo si nakonfigurujte svůj XJ na jaguar.cz

VNITŘNÍ VÝBAVA – POKRAČOVÁNÍ
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VOLANT KÓD POPIS
Volant obšitý kůží Soft Grain 032DT 2 2 2 2 2 — Hliníkové páčky pro manuální řazení u modelu XJ50

Volant s věncem v kombinaci kůže Soft Grain/dřevo 032DR — 7 7 7 — — Není k dispozici se všemi kombinacemi obložení/barev

Volant obšitý kůží Soft Grain s logem R-Sport 032FN — — — — — 2

Nevyhřívaný volant 032DU 2 2 — — 2 —

Vyhřívaný volant 032DV 7 7 2 2 7 2

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
Asistent pro nouzové brzdění 065EA 2 2 2 2 2 2

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) a systém upozorňující na neúmyslné 
opuštění jízdního pruhu (LDW) 086BG 2 2 2 2 2 2

Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360° 086EK 7 7 7 2 7 7

Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360° 086GJ 7 7 7 2 7 7

Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí a výstrahou před kolizí při couvání 086GG 7 7 7 2 7 7

Systém sledování pozornosti řidiče 086DH 2 2 2 2 2 2

Systém rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti 086DC 2 2 2 2 2 2

Parkovací asistent 086HA 7 7 7 2 7 7

Protect 011BE 2 2 2 2 2 2 Služby jsou platné 3 roky od aktivace

Remote Premium 011DA 2 2 2 2 2 2 Služby jsou platné 3 roky od aktivace

Secure Tracker 011AE 7 7 7 7 7 7 Služby jsou platné 3 roky od aktivace

VARIANTY INTERIÉRU (Více informací naleznete na stranách 66-79)

Horní část přístrojové desky čalouněná kůží Bond Grain 088MH 2 — — — — —

Horní část přístrojové desky čalouněná kůží Soft Feel 088MB — 2 — — — —

Horní část přístrojové desky čalouněná kůží Soft Grain 088EZ — 7 2 2 — 2

Horní část přístrojové desky čalouněná kůží Soft Grain a loketní opěrka s reliéfním logem 088PC — — — — 2 —

Čalounění stropu tkaninou Morzine 088HH 2 2 — — 2 —

Čalounění stropu velurem Premium 088HE — — 2 — — 2

Čalounění stropu kůží 088FE — — — 2 — —

Čalounění stropu v odstínu Ivory 032CV 2 2 2 2 2 7

Čalounění stropu v odstínu Ebony 032BU — — 7 7 — 2 K dispozici pouze s vybranými barevnými kombinacemi interiéru

INDIVIDUALIZACE

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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SEDADLA A OBLOŽENÍ INTERIÉRU
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SEDADLA KÓD POPIS
Sedadla čalouněná kůží Bond Grain 033YS 2 — — — — —

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Soft Grain 033TG — 2 — — — 2

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Soft Grain s prošíváním 033YT — — 2 — 2 —

Sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží s prošíváním 033JH — — — 2 — —

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 033EQ 2 — — — — —

Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu a vzadu 033IN — 2 2 2 2 2

Sedadla vpředu el. nastavitelná ve 14 směrech s nastavitelnou bederní opěrkou 300AK/300AL 2 2 — — — —
Možnosti nastavení sedadel: Elektricky – podélná poloha sedadla, 

výška sedáku, sklon opěradla, sklon sedáku, bederní opěrka. 
Manuálně – opěrka hlavy

Sedadla vpředu el. nastavitelná v 18 směrech s masážní funkcí a nastavitelnou 
bederní opěrkou 300AM — 7 2 2 2 —

Možnosti nastavení sedadel: Elektricky – podélná poloha sedadla, 
výška sedáku, sklon opěradla, sklon sedáku, opěrka hlavy, délka 

sedáku, boční polštáře, bederní opěrka

Sportovní sedadla vpředu el. nastavitelná v 18 směrech s nastavitelnou bederní opěrkou 300AN — — — — — 2
Možnosti nastavení sedadel: Elektricky – podélná poloha sedadla, 
výška sedáku, sklon opěradla, sklon sedáku, opěrka hlavy, délka 

sedáku, boční polštáře, bederní opěrka

Nesklopná zadní sedadla 033QG 2 2 2 2 2 —

Nesklopná zadní sedadla ve sportovním stylu 033QI — — — — — 2

OBLOŽENÍ INTERIÉRU (Kompletní nabídku obložení interiéru naleznete na stranách 80-81)

Lesklé dubové dřevo 088KR 2 2 7 7 — —

Lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou 088GF 7 7 2 7 — —

Lesklé dubové dřevo s laserem řezanými intarziemi 088KQ 7 7 7 2 — —

Lesklá ořešáková kořenovice 088JR 7 7 7 7 — —

Lesklé ořešákové dřevo se stínovaným povrchem 088HF — — — — 2 — Není k dispozici pro volant s věncem v kombinaci dřevo/kůže

Leskle černé obložení (černý klavírový lak) 088EX 7 7 7 7 — 2 Není k dispozici pro volant s věncem v kombinaci dřevo/kůže

Uhlíkový kompozit 088HG 7 7 7 7 — 7 Není k dispozici pro volant s věncem v kombinaci dřevo/kůže
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INDIVIDUALIZACE

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar. 
Kompletní seznam výbavy na přání a paketů naleznete v ceníku modelu XJ nebo si nakonfigurujte svůj XJ na jaguar.cz

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

INFORMACE, KOMUNIKACE A ZÁBAVA
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INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY KÓD POPIS
Propracovaný audiosystém 025KM 2 2 — — 2 — Více informací naleznete na straně 38-39

Audiosystém Meridian™ 025LM 7 7 2 2 7 2 Více informací naleznete na straně 38-39

Audiosystém Meridian™ Surround 025LN 7 7 7 7 7 7 Více informací naleznete na straně 38-39

Audiosystém Meridian™ Reference 025LV — 7 7 7 7 — Více informací naleznete na straně 38-39

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcasting, DAB) 025JB 7 7 7 7 7 7

Bluetooth® (Handsfree, Audio Streaming) — 2 2 2 2 2 2

Služby Pro Services a Wi-Fi hotspot 025RC 2 2 2 2 2 2

lnControl Apps 025PA 2 2 2 2 2 2

Navigační systém Pro — 2 2 2 2 2 2

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou 087AP 2 2 2 2 2 2

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou a technologií Dual View 087AS 7 7 7 7 7 7 Není k dispozici s propracovaným audiosystémem

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech se dvěma sklopnými 10" 
obrazovkami s vysokým rozlišením (pouze v kombinaci s audiosystémy Meridian™) 129AQ — 7 7 7 7 —

VYBERTE SI

VÝBAVU NA PŘÁNÍ
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ DOSTUPNÁ POUZE PRO 
VERZE S DLOUHÝM ROZVOREM (LWB) KÓD POPIS

Osvětlená kosmetická zrcátka vzadu 031LA — 2 2 2 2 —

Sklopné stolky pro cestující vzadu 033XC — 7 7 7 7 —

Manuálně ovládané sluneční clony na bočních oknech vzadu 112RC — 2 2 — 2 —

Elektricky ovládané sluneční clony na bočních oknech vzadu 112RB — 7 7 2 7 —

Dvě samostatně elektricky ovládaná zadní sedadla s masážní funkcí 033QH — 7 7 7 7 — Dodává se pouze v rámci paketu Rear Seat Pack

Dvě samostatně elektricky ovládaná zadní sedadla s masážní a paměťovou funkcí 033QF — 7 7 7 7 — Dodává se pouze v rámci paketu Premium Rear Seat Pack

PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Illumination Pack 075GB — 7 7 — — — Zahrnuje osvětlené ventilačních otvory, osvětlené prahové lišty a LED světla 
na čtení vzadu

Black Pack R-Sport 032MH — — — — — 7
Zahrnuje leskle černou masku chladiče včetně orámování, ventilační lišty na
předním nárazníku, ozdobné okenní lišty a kryty bočních ventilačních otvorů

PAKETY VÝBAVY NA PŘÁNÍ DOSTUPNÉ POUZE PRO VERZE 
S DLOUHÝM ROZVOREM (LWB)

Rear Seat Pack 
(pouze v kombinaci se sedadly vpředu el. nastavitelnými v 18 směrech) 017MK — 7 7 7 7 —

Zahrnuje samostatně elektricky nastavitelná sedadla vzadu 
s masážní funkcí, LED světla na čtení vzadu, hlavové opěrky s boční oporou 

vpředu a vzadu, elektricky ovládané clony na bočních oknech vzadu

Premium Rear Seat Pack 
(pouze v kombinaci se sedadly vpředu el. nastavitelnými v 18 směrech) 017MM — 7 7 7 7 —

Zahrnuje samostatně elektricky nastavitelná sedadla vzadu s masážní 
a paměťovou funkcí, zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech, 
sklopné stolky vzadu, LED světla na čtení vzadu, hlavové opěrky s boční 

oporou vpředu a vzadu a elektricky ovládané clony na bočních 
oknech vzadu

Premium Rear Seat Pack se systémem Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou 
a technologií Dual View (pouze v kombinaci se sedadly vpředu el. nastavitelnými 
v 18 směrech)

017MP — 7 7 7 7 —

Zahrnuje samostatně elektricky nastavitelná sedadla vzadu s masážní 
a paměťovou funkcí, zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech, 
sklopné stolky vzadu, LED světla na čtení vzadu, hlavové opěrky s boční 

oporou vpředu a vzadu, elektricky ovládané clony na bočních oknech vzadu 
a systém Dual View
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Indus Silver

STANDARD

Fuji White Narvik Black

METALLIC

Yulong White Corris Grey Loire Blue

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

VYBERTE SI

BARVU



Rosello Red British Racing Green Santorini BlackFirenze Red Farallon BlackCarpathian Grey

PREMIUM METALLIC
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Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 10 PAPRSKY 

(STYL 1028)

19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 5043)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Sparkle Silver Sparkle Silver
ROZMĚR KOL 9.0J x 19" / 10.0J x 19" 9.0J x 19" / 10.0J x 19"
ROZMĚR PNEUMATIK 245/45ZR19 / 275/40ZR19 245/45ZR19 / 275/40ZR19
KÓD 031GN 031HC
Luxury 2 7

Premium Luxury 2 7

Portfolio 7 2

Autobiography 7 7

XJ50 — —
R-Sport — —

19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 7016)

20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 8 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 8001)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Sparkle Silver Silver
ROZMĚR KOL 9.0J x 19" / 10.0J x 19" 9.0J x 20" / 10.0J x 20"
ROZMĚR PNEUMATIK 245/45ZR19 / 275/40ZR19 245/40ZR20 / 275/35ZR20
KÓD 031GT 031GI
Luxury 7 7

Premium Luxury 7 7

Portfolio 7 7

Autobiography 7 7

XJ50 — —
R-Sport — —

2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

Nabídka kol závisí na konkrétním trhu. Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar.

INDIVIDUALIZACE

VYBERTE SI

KOLA
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20˝ KOLA Z LEHKÉ SLITINY
S 8 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 8001)

20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 1029)

20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 5063)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Polished High Gloss Silver Satin Grey
ROZMĚR KOL 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20"
ROZMĚR PNEUMATIK 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20
KÓD 031GL 031GO 031RA
Luxury 7 7 —
Premium Luxury 7 7 —
Portfolio 7 7 —
Autobiography 7 7 2

XJ50 — — —
R-Sport — — —

20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 1010)

20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 5045)

20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY 

(STYL 5045)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOL Satin Grey, Diamond Turned Diamond Turned Gloss Black, Diamond Turned
ROZMĚR KOL 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20"
ROZMĚR PNEUMATIK 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20
KÓD 031GQ 031GS 031QZ
Luxury — — —
Premium Luxury — — —
Portfolio — — —
Autobiography 7 — —
XJ50 — — 2

R-Sport — 2 —
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INDIVIDUALIZACE

*Pouze v kombinaci s vyhřívaným volantem.

Více informací vám ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar.

LUXURY
SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ
BOND GRAIN S PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU
TKANINOU MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ
DESKY ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ
BOND GRAIN

SPODNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ
DESKY

KOBERCOVÉ
ROHOŽE

KÓDY VARIANT
INTERIÉRU

Standardní výbava

Cashew/Cashew Lesklé dubové dřevo Ivory Truffle Cashew Truffle TXN

Ebony/Ebony Lesklé dubové dřevo Ivory Ebony Ebony Ebony SAW

PREMIUM LUXURY
SEDADLA ČALOUNĚNÁ
PERFOROVANOU KŮŽÍ SOFT GRAIN 
S PROŠÍVÁNÍM/KÉDROVÁNÍM

OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU
TKANINOU MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ
DESKY ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ
SOFT FEEL

SPODNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ
DESKY

KOBERCOVÉ
ROHOŽE

KÓDY VARIANT
INTERIÉRU

Standardní výbava

Ivory/Mineral/Mineral* Lesklé dubové dřevo Ivory Mineral Ivory Mineral SCT

Cashew/Truffle/Truffle Lesklé dubové dřevo Ivory Truffle Cashew Truffle SAZ

London Tan/Ebony/Ebony Lesklé dubové dřevo Ivory Ebony Ebony Ebony SAD

Ebony/Ivory/Ivory Lesklé dubové dřevo Ivory Ebony Ebony Ebony TXQ

PORTFOLIO
SEDADLA ČALOUNĚNÁ
PROŠÍVANOU A PERFOROVANOU 
KŮŽÍ SOFT GRAIN S PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU
VELUREM PREMIUM

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ
DESKY ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ
SOFT GRAIN

SPODNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ
DESKY

KOBERCOVÉ
ROHOŽE

KÓDY VARIANT
INTERIÉRU

Standardní výbava

Ebony/Ivory Lesklé ebenové dřevo
s výraznou kresbou Ivory nebo Ebony Ebony Ebony Ebony TXS

London Tan/Ebony Lesklé ebenové dřevo
s výraznou kresbou Ivory nebo Ebony Ebony London Tan Ebony SAF

Cashew/Truffle Lesklé ebenové dřevo
s výraznou kresbou Ivory Truffle Cashew Truffle SBB

Ivory/Mineral Lesklé ebenové dřevo
s výraznou kresbou Ivory Mineral Ivory Mineral SCU

Ivory/Ebony Lesklé ebenové dřevo
s výraznou kresbou Ivory nebo Ebony Ebony Ivory Ebony TXH

VYBERTE SI

INTERIÉR
Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz
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AUTOBIOGRAPHY
SEDADLA ČALOUNĚNÁ 
PROŠÍVANOU A PERFOROVANOU 
SEMIANILINOVOU KŮŽÍ 
S PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ 
STROPU KŮŽÍ
SOFT GRAIN

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ 
SOFT GRAIN

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU A VÝBAVY 
NA PŘÁNÍ

Standardní výbava

Ivory/Mineral Lesklé dubové dřevo 
s laserem řezanými intarziemi Ivory Mineral Ivory Mineral SAK

Ivory/Ebony Lesklé dubové dřevo 
s laserem řezanými intarziemi Ivory nebo Ebony Ebony Ivory Ebony TXG

Cashew/Truffle Lesklé dubové dřevo 
s laserem řezanými intarziemi Ivory Truffle Cashew Truffle SBA

London Tan/Ebony Lesklé dubové dřevo 
s laserem řezanými intarziemi Ivory nebo Ebony Ebony London Tan Ebony SAE

Ebony/Ivory Lesklé dubové dřevo 
s laserem řezanými intarziemi Ivory nebo Ebony Ebony Ebony Ebony TXR

XJ50
SEDADLA ČALOUNĚNÁ 
PROŠÍVANOU A PERFOROVANOU 
KŮŽÍ SOFT GRAIN S PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU
TKANINOU MORZINE

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ 
SOFT GRAIN

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU A VÝBAVY 
NA PŘÁNÍ

Standardní výbava

Ivory/Ebony Lesklé ořešákové dřevo 
se stínovaným povrchem Ivory Ivory Ivory Ebony SHK

Ebony/Ivory Lesklé ořešákové dřevo 
se stínovaným povrchem Ivory Ivory Ebony Ebony SHJ

R-SPORT
SEDADLA ČALOUNĚNÁ
PERFOROVANOU KŮŽÍ
SOFT GRAIN S PROŠÍVÁNÍM

OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU
VELUREM PREMIUM

HORNÍ ČÁST PŘÍSTROJOVÉ 
DESKY ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ 
SOFT GRAIN

SPODNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ
DESKY

KOBERCOVÉ
ROHOŽE

KÓDY VARIANT 
INTERIÉRU A VÝBAVY 
NA PŘÁNÍ

Standardní výbava

Ebony/Pimento Černý klavírový lak Ivory nebo Ebony Ebony Ebony Ebony TXW

Ivory/Ebony Černý klavírový lak Ivory nebo Ebony Ebony Ivory Ebony TXI

Dvoubarevná kombinace Ebony 
a Pimento / Pimento Černý klavírový lak Ivory nebo Ebony Ebony Ebony Ebony SCV
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5 VYBERTE SI

INTERIÉR
Interiér na snímku: sedadla čalouněná kůží Bond Grain v odstínu Cashew, horní část přístrojové desky 
v odstínu Truffle, čalounění stropu tkaninou Morzine v odstínu Ivory, obložení z lesklého dubového dřeva 
a kobercové rohože v odstínu Truffle.

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz



 1  2  3  4  5  6

INDIVIDUALIZACE

LUXURY
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

STANDARDNÍ VÝBAVA – SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ BOND GRAIN

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Černý klavírový lak, uhlíkový kompozit, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, lesklé dubové dřevo s laserem řezanými intarziemi nebo lesklá ořešáková kořenovice

Ebony s prošíváním Ebony Ivory Ebony Ebony Ebony

Cashew s prošíváním Cashew Ivory Truffle Cashew Truffle

SEDADLA 
S TONÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU

ČALOUNĚNÍ STROPU 
TKANINOU MORZINE

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBERCOVÉ ROHOŽE

Lesklé dubové dřevo

Lesklé dubové dřevo
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Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz Interiér na snímku: sedadla čalouněná kůží Soft Grain v odstínu Ivory, horní část přístrojové desky 

v odstínu Mineral, čalounění stropu tkaninou Morzine v odstínu Ivory, obložení z lesklého dubového 
dřeva a kobercové rohože v odstínu Mineral.

VYBERTE SI

INTERIÉR



 1  2  3  4  5  6

INDIVIDUALIZACE

PREMIUM LUXURY
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

STANDARDNÍ VÝBAVA – SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ SOFT GRAIN

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Černý klavírový lak, uhlíkový kompozit, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou, lesklé dubové dřevo s laserem řezanými intarziemi nebo lesklá ořešáková kořenovice

Ebony s prošíváním Ivory Lesklé dubové dřevo Ivory Ebony Ebony Ebony

Cashew s prošíváním Truffle Lesklé dubové dřevo Ivory Truffle Cashew Truffle

Ivory s prošíváním Mineral* Lesklé dubové dřevo Ivory Mineral Ivory Mineral

SEDADLA S KONTRASTNÍM 
PROŠÍVÁNÍM A KÉDROVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU

ČALOUNĚNÍ STROPU 
TKANINOU MORZINE

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBERCOVÉ ROHOŽE

London Tan s prošíváním Ebony Lesklé dubové dřevo Ivory Ebony EbonyEbony

*Pouze v kombinaci s vyhřívaným volantem.
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Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz Interiér na snímku: sedadla čalouněná perforovanou kůží Soft Grain prošívanou kosočtvercovým vzorem 
v odstínu Ebony s kontrastním prošíváním v odstínu Ivory, horní část přístrojové desky v odstínu Ebony, 
čalounění stropu velurem Premium v odstínu Ivory, obložení z lesklého ebenového dřeva s výraznou 
kresbou a kobercové rohože v odstínu Ebony.

Interiér na snímku obsahuje také zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech.

VYBERTE SI

INTERIÉR5



 1  2  3  4  5  6

INDIVIDUALIZACE

PORTFOLIO
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

STANDARDNÍ VÝBAVA – SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ SOFT GRAIN

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Černý klavírový lak, uhlíkový kompozit, lesklé dubové dřevo, lesklé dubové dřevo s laserem řezanými intarziemi nebo lesklá ořešáková kořenovice

Ivory s prošíváním Ebony Lesklé ebenové dřevo 
s výraznou kresbou

Ivory nebo Ebony Ebony Ivory Ebony

Ivory s prošíváním Mineral Lesklé ebenové dřevo 
s výraznou kresbou

Ivory Mineral Ivory Mineral

London Tan s prošíváním Ebony

Ebony s prošíváním Ivory

Cashew s prošíváním Truffle

Lesklé ebenové dřevo 
s výraznou kresbou

Lesklé ebenové dřevo 
s výraznou kresbou

Lesklé ebenové dřevo 
s výraznou kresbou

Ivory nebo Ebony

Ivory nebo Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Truffle

London Tan

Ebony

Cashew

Ebony

Ebony

Truffle

SEDADLA 
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU

ČALOUNĚNÍ STROPU 
VELUREM PREMIUM

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBERCOVÉ ROHOŽE
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Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz Interiér na snímku: sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží v odstínu Ivory s kontrastním 

prošíváním v odstínu Mineral, horní částí přístrojové desky v odstínu Mineral, čalounění stropu kůží 
v odstínu Ivory, obložení z lesklého dubového dřeva s laserem řezanými intarziemi a kobercové rohože 
v odstínu Mineral.

Interiér na snímku obsahuje také zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech.

VYBERTE SI

INTERIÉR



 1  2  3  4  5  6

INDIVIDUALIZACE

AUTOBIOGRAPHY
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

STANDARDNÍ VÝBAVA – SEDADLA ČALOUNĚNÁ SEMIANILINOVOU KŮŽÍ

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Černý klavírový lak, uhlíkový kompozit, lesklé dubové dřevo, lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou nebo lesklá ořešáková kořenovice

Ivory s prošíváním Ebony Lesklé dubové dřevo s laserem
řezanými intarziemi

Ivory nebo Ebony Ebony Ivory Ebony

Ivory s prošíváním Mineral Lesklé dubové dřevo s laserem 
řezanými intarziemi

Ivory Mineral Ivory Mineral

London Tan s prošíváním Ebony

Ebony s prošíváním Ivory

Cashew s prošíváním Truffle

Lesklé dubové dřevo s laserem
řezanými intarziemi

Lesklé dubové dřevo s laserem
řezanými intarziemi

Lesklé dubové dřevo s laserem
řezanými intarziemi

Ivory nebo Ebony

Ivory nebo Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Truffle

London Tan

Ebony

Cashew

Ebony

Ebony

Truffle

SEDADLA 
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU ČALOUNĚNÍ STROPU KŮŽÍ

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBERCOVĚ ROHOŽE
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Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz Interiér na snímku: sedadla čalouněná prošívanou perforovanou kůží Soft Grain v odstínu Ivory, s kontrastním 
prošíváním v odstínu Ebony, horní část přístrojové desky v odstínu Ebony, čalounění stropu v tkaninou 
Morzine v odstínu Ivory, obložení z lesklého ořešákového dřeva se stínovaným povrchem a kobercové rohože 
v odstínu Ebony.

VYBERTE SI

INTERIÉR5



 1  2  3  4  5  6

INDIVIDUALIZACE

XJ50
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

STANDARDNÍ VÝBAVA – SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ SOFT GRAIN

Ebony s prošíváním Ivory Lesklé ořešákové dřevo se 
stínovaným povrchem

Ivory Ebony Ebony Ebony

Ivory s prošíváním Ebony Lesklé ořešákové dřevo se 
stínovaným povrchem

Ivory Ebony Ivory Ebony

SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ 
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ

ČALOUNĚNÍ STROPU 
TKANINOU MORZINE

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBERCOVÉ ROHOŽE
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Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz Interiér na snímku: sportovní sedadla čalouněná kůží Soft Grain v odstínu Ebony s kontrastním prošíváním 

v odstínu Pimento, horní část přístrojové desky v odstínu Ebony, čalounění stropu velurem Premium 
v odstínu Ivory, obložení v odstínu Černý klavírový lak a kobercové rohože v odstínu Ebony.

VYBERTE SI

INTERIÉR



 1  2  3  4  5  6

INDIVIDUALIZACE

R-SPORT
KOMBINACE BAREV V INTERIÉRU

STANDARDNÍ VÝBAVA – SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ SOFT GRAIN

Ebony s prošíváním Pimento Černý klavírový lak Ivory nebo Ebony Ebony Ebony Ebony

Ivory s prošíváním Ebony Černý klavírový lak

Černý klavírový lak

Ivory nebo Ebony

Ivory nebo Ebony

Ebony Ivory Ebony

SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ 
S KONTRASTNÍM PROŠÍVÁNÍM OBLOŽENÍ INTERIÉRU

ČALOUNĚNÍ STROPU 
VELUREM PREMIUM

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY KOBERCOVÉ ROHOŽE

NABÍDKA VARIANT OBLOŽENÍ
Uhlíkový kompozit

Dvoubarevná kombinace Ebony
a Pimento / Pimento

Ebony EbonyEbony
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Uhlíkový kompozitČerný klavírový lak Lesklé dubové dřevo

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

VYBERTE SI

INTERIÉR

Lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou



Lesklé ebenové dřevo s výraznou kresbou Lesklé dubové dřevo s laserem řezanými intarziemi Lesklá ořešáková kořenovice Lesklé ořešákové dřevo se stínovaným povrchem



6 VYBERTE SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR

Chromovaný kryt vnějšího zpětného zrcátka 
C2D5489 – levý 
C2D5488 – pravý

Chromované kryty zdůrazňují elegantní design vnějších zpětných 
zrcátek. K dispozici jsou kryty na levá i pravá vnější zrcátka.

Více informací o kompletní nabídce příslušenství Jaguar instalovaného prodejcem vám 
ochotně poskytne váš prodejce vozů Jaguar nebo navštivte webové stránky jaguar.cz

*Nelze kombinovat se zábavním systémem pro cestující na zadních sedadlech.

INDIVIDUALIZACE82 |



Click and Hang* 
J9C2167

Příslušenství Click and Hang je součástí řady Click and Go. 
Toto odnímatelné ramínko na šaty umožňuje přepravovat košile 
nebo saka, aniž by se pomačkaly. Je rovněž vybaveno háčkem 
k zavěšení ramínka mimo vozidlo.

Osvětlené prahové lišty

Elegantní hliníkové prahové lišty se rozsvítí při otevření předních 
dveří na straně řidiče nebo spolujezdce. Jsou podsvíceny měkkým 
fosforově modrým světlem. Více informací k objednání vám 
poskytne autorizovaný prodejce vozů Jaguar.

Click and Play* 
J9C2164

Příslušenství Click and Play iPad 2–4 je součástí řady Click 
and Go. Tento odnímatelný držák na tablet lze snadno nastavit 
v různých úhlech za účelem zajištění pohodlí v interiéru a zábavy 
na zadních sedadlech.

Luxusní kobercová rohož do zavazadlového prostoru 
C2D7450

Měkká luxusní rohož do zavazadlového prostoru v odstínu 
Ebony s logem Jaguar.

Přední lapače nečistot 
C2D8498 – přední 
C2D8499 – zadní

Přední lapače nečistot s nápisem Jaguar navazují na linie 
modelu XJ. Chrání vozidlo před znečistěním a poškozením 
od odlétavajících kamínků a nečistot.

Hliníkové páčky pro manuální řazení 
T2R6547MMU

Vyměnitelné hliníkové páčky pro manuální řazení jsou
hlavním místem kontaktu řidiče s vozem. Jsou vyrobené ze 
strojově opracovaného hliníku, mají prémiový, ručně kartáčovaný 
a anodizovaný povrch, jehož kvalita zůstane zachována i po 
dlouhodobém používání.
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1 950 mm

1 604 mm

2 105 mm

5 130 mm (verze SWB), 5 255 mm (verze LWB)

3 032 mm (verze SWB), 3 157 mm (verze LWB)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nakonfigurujte si svůj XJ na jaguar.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE84 |



1Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. 
2Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2, které vycházejí z oficiálních testů výrobce podle zkušební metodiky WLTP 
v souladu s legislativou Evropské unie. Pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO2 
a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a podle výbavy na přání. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají 
podle oficiálního vzorce z hodnot zjištěných v rámci testovacího jízdního cyklu WLTP a jsou ekvivalentem hodnot 
původního cyklu měření NEDC.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu. 
Objem zavazadlového prostoru měřen podle standardní metody VDA pomocí kvádrů s rozměry 200 x 100 x 50 mm.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

Délka vozidla
Celková délka (verze SWB): 5 130 mm
Celková délka (verze LWB): 5 255 mm

Šířka vozidla
Celková šířka (včetně vnějších zpětných zrcátek): 2 105 mm
Celková šířka (se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky): 1 950 mm

Výška vozidla
Se střešní anténou: 1 460 mm

Výška stropu nad sedákem
Výška stropu nad sedákem vpředu se střešním oknem: 1 004 mm
Maximální výška stropu nad sedákem vzadu (SWB): 945 mm 
Maximální výška stropu nad sedákem vzadu (LWB): 946 mm

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 055 mm
Maximální prostor pro nohy vzadu (SWB): 988 mm
Maximální výška stropu nad sedákem vzadu (LWB): 1 109 mm
Prostor pro nohy vzadu s paketem Rear Seat Pack – LWB
(vzpřímená zadní sedadla): 1 109 mm

Prostor pro nohy vzadu s paketem Rear Seat Pack – LWB
(sklopená zadní sedadla): 1 021 mm

Prostor pro nohy vzadu s paketem Premium Rear Seat Pack – LWB
(vzpřímená zadní sedadla): 1 087 mm

Prostor pro nohy vzadu s paketem Premium Rear Seat Pack – LWB
(sklopená zadní sedadla): 989 mm

Průměr otáčení (verze SWB)
Obrysový (RWD): 12,1 m

Průměr otáčení (verze LWB)
Obrysový (RWD): 12,5 m

VZNĚTOVÝ MOTOR

MOTOR 3,0 l V6

Pohon verze s krátkým rozvorem (SWB) verze s dlouhým rozvorem (LWB)

Vrtání (mm) 84 84

Zdvih (mm) 90 90

Kompresní poměr (:1) 16,1 16,1

HMOTNOST (kg)1

Hmotnost od 1 835 1 860

Celková hmotnost 2 400 2 450

Maximální zatížení nápravy (vpředu) 1 180 1 180

Maximální zatížení nápravy (vzadu) 1 280 1 320

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)2 Třída C (SWB / LWB)

Kombinovaná spotřeba paliva l/100 km od 7,0

Kombinované emise CO2 g/km od 184/185

JÍZDNÍ DYNAMIKA

Nejvyšší rychlost (km/h) 250 (el. omezená) 250 (el. omezená)

Zrychlení z 0–100 km/h (s) 6,2 6,2

Objem palivové nádrže – využitelný (l) 77 77



DIVIZE SPECIAL 
VEHICLE OPERATIONS
Divize Special Vehicle Operations (SVO) navrhuje a konstruuje vozy, které posilují 
základní hodnoty značek Jaguar a Land Rover. Zaměřuje se na dosažení maximální 
úrovně luxusu, výkonnosti a schopností.

Náš tým odborníků je zcela zaměřen na vytvoření důvěrného vztahu s našimi 
nejnáročnějšími zákazníky a fanoušky a zajištění osobního přístupu tak, abychom jim 
dopřáli zážitky, které si budou pamatovat po celý život.

Divize SVO stojí za vznikem celé řady výjimečných vozů, které reprezentují to nejlepší 
z designérských a technických schopností značky Jaguar a umožňují našim zákazníkům 
uspokojit jejich vášeň pro atraktivní nové vozy.

NOVÉ TECHNICKÉ STŘEDISKO DIVIZE SVO

Nové technické středisko SVO se nachází v srdci střední Anglie. Toto nejmodernější 
zařízení, do kterého investovala společnost Jaguar Land Rover 20 milionů liber, zahrnuje 
čtyři zóny, ve kterých vznikají skutečně úchvatná vozidla. Naše výrobní středisko kromě 
provozního a prezentačního areálu zajišťuje montáž a ruční dokončování modelů 
divize SVO s atraktivním vzhledem a limitovaných edicí. Lakovna na úrovni špičkových 
světových zařízení zaručuje dokonalou kvalitu laku pro všechna vozidla, která vyrobíme.

NA MÍRU OD DIVIZE SVO

Výroba zakázkových vozidel vznikla v divizi SVO na základě přirozeného chápání potřeby 
našich nejnáročnějších klientů, kteří si cení nade vše vlastnit něco, co nemá nikdo jiný. 
Něco, co mají pouze oni, co odráží jejich osobnost a čeho si nejvíce považují. S tímto 
vědomím vytvořila divize SVO inovativní provozní a prezentační areály, ve kterých mohou 
vznikat ta nejvytříbenější a nejluxusnější vozidla na světě. Tyto speciální provozy sídlí 
v novém technickém středisku divize SVO ve Warwickshire v Anglii.

DIVIZE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS86 |





SVĚT ZNAČKY JAGUAR

SVĚT ZNAČKY JAGUAR
Vyberte si XJ a stanete se součástí vzrušujícího světa značky Jaguar.

TESTOVÁNÍ VOZŮ NA ZÁVODNÍCH OKRUZÍCH

Neexistuje lepší způsob, jak se seznámit se značkou Jaguar než při testovací jízdě. Jaguar 
Experience nabízí řadu jedinečných příležitostí, jak na vlastní kůži zažít ten pocit, když z vozu 
Jaguar dostanete maximum. Na našich okruhových akcích budete jezdit na hranici svých 
řidičských dovedností a schopností neuvěřitelných vozů z nabídky značky Jaguar.

Více informací naleznete na: jaguar.cz/jaguar-live

POHLED DO ZÁKULISÍ

Při prohlídkách našich výrobních závodů budete mít jedinečnou příležitost sledovat celý 
proces zrození našich vozů – od lisování plechů až po náročné dokončování detailů. V našich 
nejmodernějších výrobních závodech spatříte dokonalý soulad mezi kvalifikovanými techniky 
a důmyslnými stroji při společné práci, jejímž výsledkem jsou úchvatné vozy Jaguar.

Více informací naleznete na: jaguar.cz/jaguar-live/jaguar-experience

AKCE ICE DRIVE EXPERIENCE

Posuňte svoje jízdní dovednosti na vyšší úroveň v rámci akce Jaguar Land Rover Ice 
Drive Experience. Od roku 2017 nabízíme dobrodružství ve švédském Arjeplogu, 
kde můžete otestovat a rozvíjet své jízdní schopnosti v extrémních podmínkách. Majitelé 
vozů a nadšenci mají příležitost projet se pod dohledem našich zkušených instruktorů po 
několika nejnáročnějších světových okruzích. Naši instruktoři patří mezi nejlepší na světě 
a budou s vámi na každém úseku cesty – připraveni poskytnout vám své nejlepší rady a tipy. 
Budete tančit na sněhu, projíždět smykem ty nejúžasnější zatáčky a uvědomíte si skutečný, 
strhující potenciál vozů Jaguar a Land Rover.

Pokud se chcete zúčastnit dalšího dobrodružství, navštivte webovou stránku: 
jaguar.cz/jaguar-live/ice-academy
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FORMULE E

Renomé značky Jaguar v oblasti výkonu, technologií a designu se utvářelo na světově 
nejnáročnějších okruzích a šampionátech. Od závodů Le Mans po Formuli 1 a nyní Formuli E byl 
startovní rošt vždy naší zkušební platformou. Formule E představuje dokonalou možnost testování 
technologií pro elektromobily v prostředí vysoce výkonných vozů. Závodní seriály urychlují 
vývoj elektrických pohonných jednotek značky Jaguar. Každým závodem pomáhá Formule E 
konstruktérům značky Jaguar vytvářet lepší elektromobily.

Více informací naleznete na: jaguar.cz/jaguar-racing

KOLEKCE JAGUAR

Nejnovější kolekce Jaguar zahrnuje zboží, které bylo vyrobeno se stejnou vášní pro design 
a pozorností věnovanou detailům jako všechny naše vozy. To je patrné v naší kolekci oblečení, 
prémiových produktů z kůže i luxusních doplňků pro cestování. K poctě historie značky Jaguar 
jsme sestavili také kolekci oslavující minulé úspěchy. Zahrnuje dárkové předměty a oblečení 
inspirované světem motoristického sportu. 

Více informací naleznete na: jaguar.cz/branded-goods

MAGAZÍN JAGUAR

Představujeme náš energický, kosmopolitní a moderní magazín. Vytváří ho tým nadšených 
designérů a odborných novinářů. Nahlíží do zákulisí značky Jaguar a nabízí reportáže ze světa 
luxusu, designu, módy a cestování. Do magazínu Jaguar se můžete začíst dvakrát ročně, a to zcela 
zdarma po dobu prvních tří let odběru. Poptejte se u svého prodejce vozů Jaguar a zajistěte si 
svůj výtisk.
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AdBlue® je registrovaná ochranná známka organizace Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). 
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost 
Jaguar Land Rover Limited používá tyto značky se svolením jejich vlastníků. iPod, iPod touch 
a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Navigační systém musí být za všech okolností používán způsobem, který neomezí schopnost řidiče 
bezpečně řídit a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Celeron, Centrino, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, 
Intel Xeon Phi, Itanium, Pentium a Xeon jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation 
registrované v USA a dalších zemích. Označení Trifield a „three fields“ jsou ochranné známky 
společnosti Trifield Productions Ltd.

VOZIDLO NA SNÍMKU: XJ PORTFOLIO LWB V ODSTÍNU CARPATHIAN GREY S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

VOZIDLO NA PŘEDNÍ A ZADNÍ OBÁLCE: XJ50 SWB V ODSTÍNU LOIRE BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

JAGUAR CARE

Model XJ je nabízen s tříletou zárukou a programem standardních servisních prohlídek 
s omezením 100 000 kilometrů. Tento program zákaznické péče nazýváme Jaguar Care. 
Díky tomu patří celkové náklady na vlastnictví modelu XJ mezi nejnižší ve své třídě. 
Více informací o programu Jaguar Care pro model XJ naleznete na: jaguar.cz/jaguarcare

ORIGINÁLNÍ DÍLY

Originální díly Jaguar se navrhují, testují a vyrábějí podle našich nekompromisních standardů 
kvality, rozměrové a tvarové přesnosti a odolnosti. Každý díl je zkonstruován speciálně pro 
váš XJ, aby byly zaručeny optimální provozní vlastnosti a maximální životnost.

FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY A PODNIKATELÉ

Společnosti mohou dynamickými a osobitými vozy Jaguar vyjádřit jedinečný charakter 
a povahu svého podnikání. Naším cílem je poskytovat poprodejní služby, které vycházejí 
vstříc potřebám zákazníků, zajistit klientům nejlepší technický stav jejich vozidel a nejvyšší 
nákladovou hospodárnost pro jejich podnikání. Více informací naleznete na: 
jaguar.cz/fleet-and-business

JAGUAR ASSISTANCE

Jaguar poskytuje asistenční služby motoristům v nouzi, ať už se jedná o nepojízdnost 
v důsledku poruchy vozu, nehodu nebo méně závažnější potíže, jako je například defekt. 
Na naše asistenční služby se můžete spolehnout v jakékoli situaci, ať jste kdekoli.

JAGUAR FINANCIAL SERVICES

Ať se rozhodnete pro vůz k osobnímu využití či podnikání, předložíme vám vždy finanční 
nabídku, s níž budete mít vše pod kontrolou. Více informací vám ochotně poskytne nejbližší 
autorizovaný prodejce vozů Jaguar.

POJIŠTĚNÍ

Hlavní komponenty modelu XJ jsou snadno přístupné, což zrychluje a usnadňuje servisní 
práce, opravy a minimalizuje náklady na pravidelnou údržbu předepsanou výrobcem. 
XJ je díky svému zaměření na nižší náklady na opravy zařazen do konkurenceschopných 
pojistných tříd. Chcete-li více informací, které dokládají výhodnost modelu XJ, obraťte se 
na nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

K VAŠIM SLUŽBÁM
Ve světě značky Jaguar je vlastnictví vozidla i jeho řízení snadné a bez starostí. 
Rádi vám také nabídneme řadu exkluzivních služeb a produktů pro váš životní styl.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých 
vozů, dílů a příslušenství. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost 
věnovanou aktuálnosti dat nelze tuto publikaci považovat za neomylného průvodce nejnovějšími 
specifikacemi, ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla, dílu nebo příslušenství. Distribuční partneři 
a autorizovaní prodejci nejsou jednatelé společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit 
za Jaguar Land Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění.

BARVY
Zde reprodukované barvy podléhají omezením plynoucím z procesu tisku, a proto se mohou lišit od 
barvy skutečného vozidla. Společnost si vyhrazuje právo změny nebo stažení kterékoli barvy z nabídky 
bez předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve vaší zemi dostupné. Ověřte si 
dostupnost barev a aktuální specifikace u autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

INOVACE ZNAČKY JAGUAR V OBLASTI EKOLOGIE
V rámci své strategie založené na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a trvalé udržitelnosti 
usiluje značka Jaguar o snižování závislosti na fosilních palivech, nižší spotřebu přírodních zdrojů 
a redukci množství produkovaného odpadu.






