
NOVÝ JAGUAR XE



IAN CALLUM  ŘEDITEL DESIGNU ZNAČK Y JAGUAR

 Posláním značky Jaguar je přinášet 
estetický požitek a radost z dynamické jízdy.

Mojí inspirací při navrhování modelu XE bylo 
zachycení podstaty dokonalého sportovního sedanu.

Musel mít styl, výraz a vzhled, kterými se liší 
od všech ostatních vozidel ve své třídě.

Model XE je z technického i vizuálního hlediska dokonale vyvážený.

VYZAŘUJE Z NĚJ OSOBITOST, 
SEBEVĚDOMÍ A RYZÍ NADŠENÍ Z JÍZDY.

Je elegantní, sportovní, má skvělý profil 
a úchvatný vzhled. To je z mého pohledu ryzí XE. 
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VŮZ NA SNÍMKU: XE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU CALDERA RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

N O V Ý  J A G U A R  X E

S P O R T O V N Í  S E D A N
Vytvořit čtyřdveřový sedan, který bude nabízet stejně zábavné řízení jako sportovní vůz, není snadné. 
Nový, přepracovaný model XE však tato kritéria s přehledem splňuje. Nechal se inspirovat naším vysoce 
výkonným modelem F-TYPE a přichází se spoustou vylepšení, inovací a technologií. Přepisuje pravidla 
v segmentu kompaktních sedanů a ztělesňuje vše, čím je značka Jaguar proslulá: atraktivní vzhled, 
precizní zpracování a vzrušující jízdní projev.

D E S I G N J Í Z D N Í  D Y N A M I K A T E C H N O L O G I E P R A K T I Č N O S T 
A   B E Z P E Č N O S T

X E   –  VA Š E  V O L B A





D E S I G N

V Y Z A Ř U J E  Z   N Ě J  R YC H L O S T, 
I   K DY Ž  S T O J Í  N A  M Í S T Ě
XE vás stejně jako všechny vozy značky Jaguar zaujme na první pohled. Okamžitě je zřejmé, 
že se jedná o výjimečný sportovní sedan, ať už díky robustní siluetě a elegantní kapotě nebo 
novým nárazníkům, masce chladiče, LED světlometům a koncovým světlům.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU CAESIUM BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU CAESIUM BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





DESIGN

 Nový model XE má stejně jako všechny vozy značky 
Jaguar svůj vlastní charakter – luxusní, sportovní, osobitý.

To jsem chtěla vyzdvihnout navržením interiéru, 
ve kterém se snoubí

PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁLY, PRECIZNĚ 
ZPRACOVANÉ DETAILY,

výrazné barvy a prémiové obložení.

Máme k dispozici velké množství materiálů, dodržujeme nejvyšší 
standardy řemeslného zpracování a pro každého zákazníka tak dokážeme 
vytvořit jedinečný interiér. Takový, který zdůrazňuje dynamický charakter 
vozu a umocňuje pocit prostornosti, komfortu a elegance, přičemž skvěle 

reprezentuje náš smysl pro detail. 

SIOBHAN HUGHES  ŘEDITELK A DESIGNU ZNAČK Y JAGUAR PRO BARV Y A MATERIÁLY
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V Í T E J T E  V E 
S V Ě T Ě  M O D E L U  X E
Usedněte za volant modelu XE a dopřejte si pocit jako 
při řízení sportovního vozu. Díky palubní desce, která 
vás doslova obklopí, se budete cítit nesmírně pohodlně. 
K dispozici vám bude volant obšitý kůží Soft Grain 
a ergonomická přední sedadla nastavitelná ve 14 směrech*. 
Oceníte pozornost věnovanou každému detailu. Vše je navíc 
dokonale přehledné a funkční.

*Standardní součástí verze výbavy HSE jsou sedadla vpředu nastavitelná v 18 směrech.

INTERIÉR NA SNÍMKU: XE HSE SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU 
EBONY S PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY 
V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU TKANINOU MORZINE V ODSTÍNU LIGHT 
OYSTER, OBLOŽENÍM Z LESKLÉHO EBENOVÉHO DŘEVA S VÝRAZNOU KRESBOU 
A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





DESIGN

Přepracovaný interiér ve stylu kokpitu nabízí vynikající úroveň komfortu a zvýšená 
středová konzola umocňuje jeho sportovní charakter. Vše bylo navrženo s důrazem 
na řidiče. Mezi ústřední prvky dokonalého designu patří volič rychlostních stupňů 
SportShift, volič JaguarDrive Control a systém Touch Pro Duo*. Jakmile se usadíte 
v luxusním koženém sedadle, okamžitě navážete spojení s vozem. Stačí stisknout 
pulzující startovací tlačítko a vychutnat si ještě podmanivější zážitek z jízdy.

*Standardní součást verze výbavy HSE, výbava na přání verzí výbavy S a SE.

INTERIÉR NA SNÍMKU: XE HSE SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU EBONY S PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU TKANINOU MORZINE V ODSTÍNU LIGHT OYSTER, OBLOŽENÍM Z LESKLÉHO 
EBENOVÉHO DŘEVA S VÝRAZNOU KRESBOU A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ | 15





J Í Z D N Í  D Y N A M I K A

V Y N A L É Z AV O S T  J A K O  H N A C Í  M O T O R
Srdcem každého XE je výkonný přeplňovaný zážehový nebo vznětový motor britské výroby. 
Všechny motory jsou vyrobeny z lehké hliníkové slitiny, která v kombinaci s vyspělými 
technologiemi pro nízké tření zaručuje kultivovanou, hospodárnou a podmanivou jízdu.

VŮZ NA SNÍMKU: XE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU CALDERA RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
JÍZDNÍ DYNAMIKA | 17



N A  J A K O U  J Í Z D U 
M ÁT E   D N E S  C H U Ť ?
Nic se nevyrovná pocitům za volantem Jaguaru XE na otevřené silnici. 
Připomene vám, že řízení může přinášet ryzí radost. Pozoruhodnou předností 
tohoto vozu je, že současně nabízí úchvatný komfort. Značka Jaguar vytvořila 
řadu kultivovaných technologií, které vám umožní přizpůsobit si model XE 
a vychutnat si vždy takový zážitek z jízdy, jaký si přejete.



JÍZDNÍ DYNAMIKA

Volič JaguarDrive Control umožňuje výběr režimu Comfort, 
Eco, Dynamic a Rain/Ice/Snow. Každý režim má vlastní program, 
který upravuje různé parametry jako odezvu motoru a převodovky, 
citlivost řízení, řízení parazitického zatížení nebo kontrolu trakce a stability.

Na přání dodávaný systém Adaptive Dynamics výrazně zlepšuje jízdní 
komfort a dynamicky upravuje náklon karoserie prostřednictvím 
technologie průběžně proměnného tlumení. Systém sleduje řadu senzorů, 
které analyzují svislou polohu kol, akceleraci vozidla, natáčení volantu 
i aktivitu plynového a brzdového pedálu, a upravuje nastavení tlumičů 
odpružení. Díky tomu poskytuje téměř dokonalou rovnováhu mezi 
komfortem, kultivovaností a agilitou.
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K O N S T R U K C E  V Z B U Z U J Í C Í  E M O C E
XE využívá špičkových znalostí značky Jaguar v oblasti designu a výroby sportovních vozů. 
Lehký hliníkový podvozek a dvojité lichoběžníkové přední zavěšení přináší nejvyšší úrovně 
ovladatelnosti a stability, které jsou zárukou strhujícího zážitku z jízdy. Přestože se jedná o sportovní 
sedan vyšší třídy, je vybaven rovněž kultivovanou víceprvkovou zadní nápravou, která se vyznačuje 
pohotovými reakcemi a ovladatelností, přičemž si zachovává vytříbenou jízdní dynamiku.

Model XE je vybaven také inteligentní technologií rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy 
(Torque Vectoring by Braking, TVbB), která usnadňuje jízdu na klikatých silnicích. V ostrých zatáčkách 
aktivuje brzdu na vnitřním kole a nasměruje větší otáčivou sílu z motoru na kolo s největší přilnavostí. 
Výsledkem je mimořádná agilita sportovního vozu, stabilnější chování vozu a pocit větší jistoty 
během jízdy.

VŮZ NA SNÍMKU: XE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU CALDERA RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ



JÍZDNÍ DYNAMIKA

DYNAMIK A PODVOZKU
Obr. 1. Nedotáčivost je udržována 
na absolutním minimu.

Obr. 2. Hnací síla motoru udržuje 
konstantní rychlost otáčení vnějších 
poháněných kol.

Obr. 3. Systém rozdělování točivého 
momentu (Torque Vectoring) 
nezávisle přibrzďuje vnitřní kola vpředu 
a vzadu, čímž zpomaluje jejich otáčení.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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T E C H N O L O G I E

Ž I J T E  S V Ů J  Ž I V O T 
I   N A   C E S TÁ C H
Víme, že během jízdy potřebujete být v kontaktu s okolním světem. Proto jsme 
XE vybavili řadou integrovaných technologií, které jsou součástí standardní 
výbavy. Ty vám na cestách zajistí zábavu, informace a spojení s okolním světem.

Individualizovaná úvodní obrazovka systému Touch Pro s 10" dotykovým 
displejem s vysokým rozlišením vám vždy poskytne veškerou podporu 
a informace, které potřebujete. Najdete zde interaktivní boční panel pro ovládání 
více funkcí současně a multimediální připojení pro přístup k vaší knihovně hudby.

XE vám dokonce naslouchá – systém hlasového ovládání rozpozná žádosti jako 
„zavolat domů“ nebo „najít nejbližší čerpací stanici“.

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

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





Touch Pro Duo1 je náš inovativní systém se dvěma 
obrazovkami, nabízející 10" horní dotykovou obrazovku 
a 5,5" dolní dotykovou obrazovku. Výhodou dolní 
obrazovky je možnost ovládat dvě různé funkce 
současně, například zobrazení navigace na horní 
obrazovce a klimatizaci či přístup k dalším funkcím – 
například multimédiím – na dolní obrazovce.

Interaktivní displej řidiče2 využívá zřetelnou grafiku 
ve vysokém rozlišení k zobrazení map ve formátu 3D, 
nastavení vozidla, kontaktů a možností médií. Kdykoli 
můžete jednoduše vybrat, co chcete na obrazovce 
sledovat, a vše ovládat pomocí multifunkčního volantu.

Průhledový displej3 zobrazuje praktické informace – 
od rychlosti a nastavení tempomatu po pokyny 
a rychlostní limity – v plných barvách přímo na čelním 
skle v úrovni očí, takže můžete svou pozornost plně 
věnovat dění na silnici.

¹Standardní součást verze výbavy HSE, výbava na přání verzí výbavy S a SE. 
²Standardní součást verzí výbavy SE a HSE, výbava na přání verze výbavy S. 
³Pouze v kombinaci s determálním čelním sklem.

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

INTERIÉR NA SNÍMKU: XE HSE S HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY 
V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU TKANINOU MORZINE 
V ODSTÍNU LIGHT OYSTER, LESKLE ČERNÝM OBLOŽENÍM A VÝBAVOU 
NA PŘÁNÍ



P R O P O J T E 
T E L E F O N   S   V O Z E M
Standardně dodávaný systém Remote vám prostřednictvím datového připojení a aplikace 
Remote umožňuje komunikovat s vozem XE kdekoli na světě. Sledujte údaje o vozidle na 
dálku – od hladiny paliva po stav dveří a oken. Nastavte předem ideální teplotu interiéru. 
Rychle najděte svůj vůz XE na zaplněném parkovišti. Zabezpečte vůz na dálku.

Standardně dodávaný paket Smartphone Pack1 je ideální pro sdílení obrazovky mobilního 
telefonu a usnadňuje používání interaktivní sady aplikací prostřednictvím systému 
Touch Pro vozu XE. Během jízdy ve vozidle zajišťuje spojení s vaším chytrým telefonem 
a umožňuje používání kompatibilních aplikací, například Spotify.

Na přání dodávaný navigační systém Connected Navigation Pro2 vás vždy potěší 
bezproblémovým používáním. Budete díky němu cestovat bez starostí a stresu. 
Můžete si naplánovat trasu a sdílet předpokládaný čas příjezdu se svými přáteli. 
Zjistěte, jaká je dopravní situace na cestě do vašeho cíle. Získejte tipy na cestu. 
Vyhledejte zajímavá místa v bezprostředním okolí.

Když budete potřebovat dobít mobilní telefon, stačí ho nyní jednoduše položit 
na bezdrátovou nabíječku před voličem rychlostních stupňů SportShift Selector. 
Tato technologie je pro značku Jaguar novinkou a model XE ji má ve výbavě jako první.

1Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Android Auto a Apple CarPlay nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém 
trhu. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce vozů Jaguar.  2Obsahuje předplacené služby, které bude nutné po 
počátečním období prodloužit na základě doporučení autorizovaného 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 autorizovaný 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.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ



TECHNOLOGIE

Další výbava na přání: 
Paket Online Pack – zahrnuje 4G Wi-Fi hotspot, aplikace Live Apps 
a systém Smart Settings, které umocní vaše zážitky uvnitř vozu. 
Zaručí, že si vy i vaši spolucestující budete užívat cestu a zároveň 
zůstanete ve spojení s okolním světem.

Aplikace Live Apps – pro přístup k informačním službám v reálném 
čase, jako jsou předpověď počasí, sledování letů, zpravodajství 
a sportovní výsledky. Mezi další praktické funkce patří Kalendář 
a Online média pro přístup k účtům streamovacích služeb Deezer 
a TuneIn.

Systém Smart Settings – využívá algoritmy umělé inteligence, 
díky kterým se XE naučí vaše zvyky, preference a dokáže 
předvídat nastavení sedadla, klimatizace a hudby. Během 
chladného dne navíc předehřeje volant a sedadla nebo 
v určitý čas či stanovený den v týdnu změní kanál médií.
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J A K É  P O C I T Y  V E  VÁ S 
V Y V O L ÁVÁ  H U D B A ?
Hudba dokáže změnit náladu, vyvolat vzpomínky a ovlivnit naši 
duševní pohodu. Může způsobit příjemné mrazení nebo nás rozplakat. 
Proto jdou hudba a automobily skvěle dohromady. Sedíte za volantem 
a posloucháte svého oblíbeného zpěváka, skupinu nebo skladatele. 
Je to váš prostor. Váš svět.

Ale co kdybyste mohli dělat víc, než jen hudbu poslouchat? Co kdybyste 
ji mohli cítit, prožít, ponořit se do ní? Co kdybyste se ve voze Jaguar 
dokázali na hudbu lépe napojit a vychutnat si silnější akustický zážitek?

Britské audiosystémy Meridian™ staví na první místo zážitek z poslechu. 
Budete mít pocit, jako byste byli přímo na koncertě. Její cenami 
ověnčené, precizně vyrobené audiosystémy těží z dlouholetého 
výzkumu psychoakustiky (věda zkoumající, jak lidský mozek vnímá zvuk), 
díky kterému nabízí věrnou reprodukci zvuku. Uslyšíte každý tón, každý 
sebemenší detail.

INTERIÉR NA SNÍMKU: XE HSE SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU 
EBONY S PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU EBONY, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY V ODSTÍNU 
EBONY, ČALOUNĚNÍM STROPU TKANINOU MORZINE V ODSTÍNU LIGHT OYSTER, LESKLE 
ČERNÝM OBLOŽENÍM A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ



S   A U D I O S Y S T É M E M 
M E R I D I A N™  U S LY Š Í T E  V Í C
Nemáme na mysli pouze zvýšení úrovně hlasitosti. Jde spíše o řízení zvukového 
jeviště, zvýšení úrovní hloubky, zřetelnosti a realistické reprodukce hudby 
pomocí kombinace vyspělých akustických technologií a optimálně rozmístěných 
reproduktorů, aby vznikla naprosto dokonalá audio platforma pro interiér vašeho 
vozu Jaguar. Bez ohledu na to, kde ve voze sedíte – ať už na sedadle řidiče, 

sedadle spolujezdce nebo sedadle vzadu – díky systému Meridian si vychutnáte 
stejně dokonalý poslech. Každý úhoz do klaviatury, každé rozeznění strun kytary, 
zvuk trubky, refrén či melodii uslyšíte zřetelně a přesně podle představ interpreta. 
Je to intimní, emotivní a velmi působivý zážitek – ať už jedete po silnici plné 
zatáček nebo stojíte v zácpě během dopravní špičky.

1
AUDIOSYSTÉM
Výjimečná akustika a zvukový rozsah s vysoce kvalitní ostrostí díky 
šesti reproduktorům.

2
AUDIOSYSTÉM MERIDIAN
Toto klasické zvukové jeviště pro audiofily umožňuje vychutnat si hudbu prostřednictvím 
výjimečné zřetelnosti, křišťálově čistých výšek a plných, hlubokých basů. Díky pečlivě 
rozmístěným reproduktorům ve dveřích, umístěným co nejblíž k vašemu sedadlu, 
si vychutnáte zvuk, který je dokonale vybroušený, čistý a uklidňující.

10 REPRODUKTORŮ, 1 SUBWOOFER, VÝKON ZESILOVAČE 380 W6 REPRODUKTORŮ, VÝKON ZESILOVAČE 125 W
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3
AUDIOSYSTÉM MERIDIAN™ SURROUND
Skutečně podmanivý, naprosto věrný zvuk jako v koncertním sále. Řidič a spolujezdci 
jsou díky sestavě bočních, předních a zadních reproduktorů obklopeni sytým a zřetelným 
zvukem na úrovni vystoupení v otevřeném, prostorném sále. Vše je dokonale integrováno 
pomocí technologie Trifield™, takže se můžete pohodlně usadit a vychutnat si každý detail.

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 příslušném trhu.

16 REPRODUKTORŮ, 1 SUBWOOFER, VÝKON ZESILOVAČE 825 W

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU
Přizpůsobuje akustické signály za účelem dosažení dokonalého 
zvukového výstupu. Funguje jako dirigent orchestru a zaručuje dokonalé 
sladění reproduktorů.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Tento jedinečný systém analyzuje tvar kabiny, její akustiku a ozvučné 
vlastnosti vozidla s cílem eliminovat veškerý nežádoucí ruch. Nezáleží na tom, 
zda posloucháte svou oblíbenou skupinu nebo audioknihu, zvuk bude vždy 
dokonale zřetelný. Přesně takový, jaký by měl být.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Okamžitě převádí formát vašeho streamovacího zařízení na optimalizovanou 
metodu přehrávání a upravuje ho, aby výsledek zněl stejně vytříbeně 
a autenticky jako originální nahrávka.

TRIFIELD
Dokonale sladí středový kanál a prostorové kanály s levým a pravým kanálem, 
čímž zajistí věrný prostorový zážitek z poslechu. Vytváří působivé zvukové 
jeviště, které všem cestujícím přináší zážitek jako na koncertu.

REPRODUKTOR STŘEDOVÉHO KANÁLU
Vdechne vaší hudbě hloubku a život – zejména vokálům, které zní ostře a čistě. 
Když budete poslouchat svého oblíbeného interpreta, budete mít pocit, 
že zpívá přímo pro vás.

SUBWOOFER
Subwoofer audiosystému Meridian se dvěma vstupy přináší hlubší, sytější 
a preciznější zvuk basů.



P O Z O R N É  T E C H N O L O G I E
Ať už jedete stálou rychlostí po dálnici nebo máte zařizování ve městě, XE umí detekovat potenciální problémy 
a pomáhá udržet vaši pozornost a zajistit vám bezpečí a pohodlí.

Model XE je vybaven tempomatem a omezovačem rychlosti, které udržují vozidlo na vámi stanovené rychlosti, 
čímž vám pomáhají dodržovat místní rychlostní limity. Systém sledování pozornosti řidiče určuje míru únavy podle 
vašeho chování za volantem a délky a času vaší cesty. Pokud se domnívá, že potřebujete přestávku, sdělí vám to. 
Vůz má rovněž zadní kameru zajišťující lepší přehled o situaci za vámi a parkovací senzory vpředu a vzadu, 
které usnadňují zajíždění na parkovací místo a vyjíždění z těsných parkovacích stání. Asistent pro udržování vozu 
v jízdním pruhu (LKA) detekuje nechtěné vyjetí vašeho vozu z jízdního pruhu, jemným impulzem do řízení naznačí 
správný směr a vy tak můžete vůz navést zpět do původního jízdního pruhu.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





P R O  D O K O N A LÝ 
P Ř E H L E D
Když nerušenému výhledu dozadu brání cestující na zadních sedadlech, na přání dodávané vnitřní zpětné zrcátko 
ClearSight* je dokonalým řešením. Prostřednictvím obrazu ze zadní kamery poskytuje nerušený výhled na silnici za 
vámi bez ohledu na spolujezdce, kteří by zorné pole za běžných okolností omezovali.

*Zákazníci nosící brýle s varifokálními nebo bifokálními skly mohou mít potíže přizpůsobit se digitálnímu režimu zrcátka. Normální režim zrcátka však lze použít kdykoli.



Další praktickou funkcí je na přání dodávaná prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360°. Na dotykové obrazovce 
poskytuje pohled shora na bezprostřední okolí vozu a zobrazuje několik různých pohledů současně, což vám 
usnadní zajíždění na parkovací místo a vyjíždění z těsných parkovacích stání.



Součástí na přání dodávaného paketu Drive Pack1 je adaptivní tempomat, 
který vás zbaví veškerého stresu při jízdě na dálnici. Tempomat vám pomůže udržovat 
bezpečný odstup od vozidla před vámi a plynule váš vůz zabrzdí, pokud kolona náhle 
zastaví. Ostražitý asistent pro nouzové brzdění při vysoké rychlosti navíc aktivuje 
brzdy, pokud zjistí možnou kolizi, zatímco systém sledování slepého úhlu s asistenční 
funkcí je vždy připraven pomoci vám při změně jízdního pruhu, neboť vám nedovolí 
vjet před vozidla, která jste nemuseli zaregistrovat ve zpětném zrcátku.

C H Y T R Á  Ř E Š E N Í 
P R O  B E Z P E Č N Ě J Š Í 
J Í Z D U

TECHNOLOGIE

¹Standardní součást verze výbavy HSE. U verze výbavy S pouze v kombinaci s elektricky nastavitelnými a sklopnými, 
vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky se samostmívací funkcí a osvětlením bezprostředního okolí vozu a systémem 
rozpoznávání dopravních značek s adaptivním omezovačem rychlosti.  ²Standardní součást verzí výbavy SE a HSE.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU INDUS SILVER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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K dispozici je rovněž na přání dodávaný paket Park Pack2, který vám 
usnadní zajíždění na parkovací místo a vyjíždění z těsných parkovacích 
stání. Na stres související s parkováním tak můžete zapomenout. 
Paket zahrnuje systém varování před kolizí při couvání, parkovacího 
asistenta a parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360°.





P R A K T I Č N O S T  A   B E Z P E Č N O S T

M Í S T O  N E J E N 
N A  Z Á Ž I T K Y
Množství odkládacích přihrádek na malé předměty v celém interiéru se postará 
o všechny vaše každodenní nezbytnosti, jako jsou chytré telefony, sluneční brýle 
nebo láhve s vodou. Boční odkládací schránky navíc bez problémů pojmou 
dokumenty a tablety. Do zavazadlového prostoru o objemu 410 litrů pak uložíte 
zavazadla, která potřebujete při cestování na dlouhé vzdálenosti.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
PRAKTIČNOST A BEZPEČNOST | 39



J E Z D Ě T E 
E K O L O G I C K Y
Režim Eco vás podněcuje, abyste řídili úspornějším způsobem ohleduplným 
k životnímu prostředí. Současně vám pomáhá snižovat spotřebu paliva 
úsporou energie, kterou vyžadují ostatní systémy, jako je například klimatizace. 
Díky dotykové obrazovce budete mít skvělý přehled a rovněž získáte praktické 
tipy týkající se vaší jízdy.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
INTERIÉR NA SNÍMKU: XE HSE SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU ECRU 
S PROŠÍVÁNÍM V ODSTÍNU ECRU, HORNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY V ODSTÍNU EBONY, ČALOUNĚNÍM 
STROPU TKANINOU MORZINE V ODSTÍNU LIGHT OYSTER, OBLOŽENÍM Z LESKLÉHO EBENOVÉHO DŘEVA 
S VÝRAZNOU KRESBOU A VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





X E  S E  O   VÁ S  P O S TA R Á
Váš komfort je pro nás na prvním místě. Proto je model XE vybaven 
nejnovějšími bezpečnostními technologiemi, které detekují nebezpečné 
situace a poté aktivně reagují, aby vás udržely mimo nebezpečí.

Dynamická kontrola stability detekuje první známky přetáčivosti nebo 
nedotáčivosti a pomáhá zajistit stabilní jízdu. Rovněž udrží váš vůz XE 
ve zvolené stopě, a to i v podmínkách s nízkou přilnavostí.

Řízení brzdné síly motoru pomáhá zabránit prokluzování kol 
v nepříznivých povětrnostních podmínkách a v případě potřeby kola 
mírně postrčí.

Asistent pro stabilizaci přívěsu detekuje a eliminuje nebezpečné pohyby 
přívěsu, sníží výkon motoru a jemně přibrzdí jednotlivá kola na obou 
stranách vozidla.

Na dvou zadních sedadlech naleznete kotevní body ISOFIX, 
které umožňují upevnit dětské sedačky v modelu XE a snížit tak 
možnost poranění dětí v případě nehody. Abyste byli zcela bez starostí, 
na důležitá místa ve vozidle jsme umístili šest airbagů.

Systém Secure Tracker* je k dostání jako výbava na přání. Pokud někdo 
neoprávněně vnikne do vašeho XE nebo ho odcizí, budete upozorněni 
a pohyb vašeho vozu bude sledován. Monitorovací středisko InControl 
pro sledování odcizených vozidel vám pak pomůže získat váš vůz v co 
nejkratším čase zpět.

*Systém Secure Tracker obsahuje předplacené služby, které bude nutné po počátečním období prodloužit na základě 
doporučeníautorizovaného prodejce vozů Jaguar. Vyžaduje připojení k bezdrátové telefonní síti.





D E S I G N ,  K T E R Ý   O H R O M Í
Prémiové LED světlomety s LED signaturou jsou součástí 
standardní výbavy modelu XE. Představují atraktivní prvek 
v designu vozu.

Svým vysokým výkonem nezaručují pouze skvělou viditelnost, ale 
navíc jsou vybavené asistentem dálkových světel (AHBA). Stylová, 
elegantní koncová LED světla s kultovním grafickým motivem 
kopírují boky vozu.

Chcete-li si dopřát ještě lepší viditelnost a vyšší bezpečnost při 
jízdě za tmy, zvolte Matrix LED světlomety s DRL signaturou 
z naší nabídky výbavy na přání. Tento systém nepřetržitě 
využívá dálková světla, ale automaticky upravuje tvar paprsku 
tak, aby pomohl zabránit oslňování protijedoucích vozidel. 
Elegantní koncová světla používají podobně jako světlomety 
LED technologii a stejné animované ukazatele směru.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





X E   –  VA Š E  V O L B A

K T E R É  X E  J S T E  V Y ?
XE
Model XE je přesně takový, jaký by vyspělý, výkonný a kultivovaný 
luxusní sportovní sedan měl být, od elegantních detailů a atraktivně 
tvarované kapoty vpředu až po odvážné linie a výraznou záď. 
Kombinuje design s dokonalými proporcemi s matně chromovanými 
okenními lištami a kryty bočních ventilačních otvorů, vyspělou jízdní 
dynamikou, nejvyspělejšími technologiemi a výkonem zaměřeným na 
řidiče. Precizně zpracovaný interiér je dokonale funkční a příjemný na 
dotek, jako příklad můžeme uvést volant obšitý kůží Soft Grain.

XE R-DYNAMIC
Verze R-Dynamic posouvá sportovní charakter modelu XE na ještě vyšší 
úroveň. Její nejpozoruhodnější prvky zahrnují sportovní podvozek*, 
speciální stylingový paket R-Dynamic, volant obšitý kůží a jedinečné 
lišty nástupních prahů. Nemluvě o sportovních sedadlech čalouněných 
kůží s kontrastním prošíváním a 18" kolech z lehké slitiny. Přední a zadní 
nárazník Dynamic zdobí černá mřížka a maska chladiče má matně 
chromované orámování. Sportovní boční prahy a spodní spoiler v barvě 
vozu zdůrazňují elegantní, robustní siluetu vozidla.

*Pouze v kombinaci s pohonem zadních kol.

VOZY NA SNÍMCÍCH: XE HSE V ODSTÍNU CAESIUM BLUE A XE R-DYNAMIC V ODSTÍNU CALDERA RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ





X E   –  VA Š E  V O L B A

Zde si z našeho XE můžete vytvořit vlastní XE. Na výběr máte celou řadu možností, 
od volby varianty XE nebo XE R-Dynamic, motoru a verze výbavy přes barvy karoserie 
a interiéru, kola a dekorativní prvky až po detaily, které definují váš styl. Své dokonalé 
XE si můžete přesně podle svých představ navrhnout také v našem online konfigurátoru 
na webových stránkách jaguar.cz

XE – VAŠE VOLBA

Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz

V YBERTE SI 
VERZI V ÝBAV Y

Strany 54-61

V YBERTE SI 
MOTOR

Strany 52-53Strany 50-51

A abyste měli volbu výbavy ještě snadnější, 
můžete si vybrat některou z připravených verzí 
výbavy – S, SE nebo HSE.

Vyberte si z řady hospodárných a výkonných 
vznětových nebo zážehových motorů.

Porovnejte prvky standardní výbavy základních 
verzí XE a XE R-Dynamic.

V YBERTE SI 
VERZI MODELU XE
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V YBERTE SI 
V ÝBAVU NA PŘÁNÍ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
JAGUAR

Strany 76-83

V YBERTE SI 
INTERIÉR

Strany 68-75

V YBERTE SI 
EXTERIÉR

Strany 62-67

Jakmile si vyberete provedení sedadel, 
můžete si vybrat preferovanou barevnou 
kombinaci a obložení interiéru.

K dispozici máte širokou nabídku výbavy na přání 
pro montáž ve výrobě, abyste si mohli nechat 
vyrobit vůz přesně podle svých požadavků. 
Nabízíme také rozsáhlou řadu příslušenství, 
které vám může instalovat prodejce vozů Jaguar.

Vybírat lze z širokého sortimentu výbavy 
exteriéru na přání, včetně provedení střechy, 
barvy laku, paketu pro design exteriéru Black 
Pack a kol. Všemi dáte najevo svůj osobní vkus.
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X E  R - D Y N A M I C   S

X E   S

Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz

V Y B E R T E  S I

V E R Z I  M O D E L U  X E



XE – VAŠE VOLBA

D O D AT E Č N É  P R V K Y  S TA N D A R D N Í  V Ý B AV Y  V E R Z E  X E   R - D Y N A M I C   S

S TA N D A R D N Í  V Ý B AVA  V E R Z Í  X E   S  A   X E  R - D Y N A M I C   S

1Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Android Auto™ and Apple CarPlay® nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém trhu. 
Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Jaguar.  2Pouze v kombinaci s pohonem zadních kol.

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

V ÝBAVA EXTERIÉRU

Kryty bočních ventilačních otvorů, 
matně chromované

Okenní lišty z leštěného hliníku

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná 
a vyhřívaná

Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem

Zadní sklo, vyhřívané

Prémiové LED světlomety s LED signaturou

Osvětlení bezprostředního okolí vozu

Automatické světlomety

Koncová LED světla

Animované ukazatele směru

KOLA A PNEUMATIK Y

18" kola z lehké slitiny

Sada pro opravu poškozené pneumatiky

Systém sledování tlaku 
v pneumatikách (TPMS)

V ÝBAVA INTERIÉRU

Startování tlačítkem

Ambientní osvětlení interiéru

Sluneční clony s osvětlenými 
kosmetickými zrcátky

Startovací sekvence

Stropní konzola s osvětlením

Dvouzónová klimatizace

Upínací body pro zajištění zavazadel 
v zavazadlovém prostoru

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

SEDADLA A VARIANTY INTERIÉRU

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 
12 směrech s hlavovými opěrkami manuálně 
nastavitelnými ve 2 směrech

Volant obšitý kůží Soft Grain

Prémiové kobercové rohože

Čalounění stropu tkaninou Morzine

Pevná zadní sedadla, se středovou 
loketní opěrkou

DYNAMIK A

All Surface Progress Control (ASPC)

Asistent pro rozjezd do svahu (HSA)

JaguarDrive Control

Elektromechanický posilovač řízení (EPAS)

Rozdělování točivého momentu brzdnými 
zásahy (Torque Vectoring by Braking, TVbB)

Dynamická kontrola stability (DSC)

Elektrická parkovací brzda (EPB)

Technologie Stop/Start

Posilovač řízení závislý na rychlosti

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou

Analogové přístroje se středovým 
TFT displejem

InControl Apps

Remote

Paket Smartphone Pack1 zahrnující systémy 
Android Auto™ a Apple CarPlay®

Audiosystém – 125 W

Přijímač digitálního rádiového vysílání (DAB)

Dynamické ovládání hlasitosti

Konektivita Bluetooth®

Streamování pomocí technologie Bluetooth®

Audio vstup AUX-IN

Napájecí zásuvky – 2x výkon 12V a 2x USB

Asistent pro hospodárnou jízdu

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Asistent pro nouzové brzdění

Tempomat a omezovač rychlosti

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu 
(LKA) a systém sledování pozornosti řidiče

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Zadní kamera

BEZPEČNOST

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Elektrická parkovací brzda (EPB)

Nouzový brzdový asistent (EBA)

Ukazatel opotřebení brzdových destiček

Aktivní kapota pro ochranu chodců

Vnitřní kliky předních dveří se samostatnými 
spínači zamykání

Elektricky ovládané dětské pojistky

Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás

Pasivní přední hlavové opěrky

Zadní systém ISOFIX

Přední airbagy, s detekcí obsazenosti 
sedadla spolujezdce

Přední boční airbagy

Boční okenní airbagy po celé délce oken

PRAKTICKÉ FUNKCE

Dva přední držáky nápojů s krytem

Horní přihrádka na brýle

Úložné prostory v předních dveřích

Úložné prostory v zadních dveřích

Uzamykatelná příruční schránka

Háček na zavěšení nákupních tašek

Středová konzola s loketní opěrkou

PŘI V ÝBĚRU VERZE R-DYNAMIC

Nárazník R-Dynamic

Zadní spodní spoiler R-Dynamic

Boční prahy R-Dynamic

Sportovní podvozek2

18" kola z lehké slitiny s 10 dvojitými paprsky 
(Style 1049)

Volant R-Dynamic obšitý kůží s matně 
chromovanými páčkami pro manuální řazení

Sportovní sedadla čalouněná perforovanou 
kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony 
a kontrastním prošíváním

Kovové prahové lišty s nápisem R-Dynamic

Čalounění stropu v odstínu Ebony

Znak R-Dynamic na masce chladiče

| 51



2

XE – VAŠE VOLBA

Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz

V Y B E R T E  S I

M O T O R

52 |



V Z N Ě T O V Ý  M O T O R

D180 
POHON ZADNÍCH KOL | AUTOMATICK Á 
PŘEVODOVK A S POHONEM 
VŠECH KOL | AUTOMATICK Á PŘEVODOVK A
Vznětový čtyřválec Ingenium 2,0 l Turbodiesel 
s výkonem 180 k nabízí točivý moment 430 Nm 
a je optimalizován za účelem zajištění lepší 
ovladatelnosti a dokonalé kultivovanosti.

•  Díky spolupráci systémů vysokotlakého přímého vstřikování 
paliva Common Rail, proměnného časování výfukových 
ventilů a vysoce účinného vodou chlazeného mezichladiče 
je zajištěno účinné spalování s minimem emisí.

•  Točivý moment 430 Nm je k dispozici v širokém rozsahu 
1 750 až 2 500 ot/min a je tak zárukou trvale dostupného 
výkonu a silné akcelerace.

•  Motor je osazen turbodmychadlem s variabilní geometrií 
rozváděcích lopatek, které se přizpůsobují změnám průtoku 
výfukových plynů s cílem nabídnout vysoký točivý moment 
v celém rozsahu otáček a pohotové reakce, které jsou 
rovnoměrné, progresivní a téměř bez prodlevy.

Z Á Ž E H O V Ý  M O T O R

P250 
POHON ZADNÍCH KOL | AUTOMATICK Á 
PŘEVODOVK A
Zážehový čtyřválec Ingenium 2,0 l Turbo s výkonem 
250 k nabízí točivý moment 365 Nm, velmi nízkou 
spotřebu paliva a výbornou ovladatelnost.

•  Systém inteligentního průběžného řízení proměnného zdvihu 
ventilů (CVVL) mění míru otevření sacích ventilů a snižuje 
ztráty motoru způsobené prouděním. Motor tak může 
„dýchat“ s maximální účinnosti, což přináší optimální výkon 
a točivý moment.

•  Systém CVVL ve spojení s nezávisle proměnným časováním 
sacích a výfukových ventilů zajišťuje mimořádnou flexibilitu 
provozu a tím i vynikající výkonové parametry a hospodárný 
provoz v celém rozsahu otáček.

•  Pro skvělou akceleraci a snadné předjíždění je k dispozici 
maximální točivý moment v rozsahu 1 300 až 4 500 ot/min.

•  Turbodmychadlo se dvěma komorami je poháněno 
z integrovaného sběrného výfukového potrubí, které zvyšuje 
energii přiváděnou na turbínu. Díky tomu se výrazně snižují 
pauzy turbodmychadla a zlepšují reakce motoru.

P300 
POHON VŠECH KOL | AUTOMATICK Á 
PŘEVODOVK A
Vysoce výkonný zážehový čtyřválec Ingenium 
2,0 l Turbo s výkonem 300 k má dokonalejší 
systém přeplňování.

•  Poskytuje maximální točivý moment 400 Nm v rozsahu 
1 500 až 4 500 ot/min.

•  Zdokonalené turbodmychadlo je vybaveno vysokoprůtokovým 
kompresorem, který přivádí o 26 % více vzduchu a umožňuje 
tak dosáhnout maximálního výkonu 300 k.

•  Turbodmychadlo se dvěma komorami využívá keramická 
kuličková ložiska, která snižují tření a zlepšují odezvu 
v přechodových fázích.

K T E R Ý  M O T O R  J E  P R O 
VÁ S  N E J V H O D N Ě J Š Í ?
Benzín nebo nafta? Obě varianty mají svá pro a proti. Typ motoru, který zvolíte, záleží především na tom, 
jak chcete vůz používat.

Vznětové motory nabízí nižší spotřebu paliva při jízdě na delší vzdálenosti a větší točivý moment, takže jsou 
ideální pro delší cesty, jízdu po dálnicích nebo s přívěsem. Naše nové vznětové motory jsou navíc technologicky 
vyspělé, takže jsou v podstatě stejně čisté jako zážehové motory a produkují přibližně o 20 % méně CO₂.

Naopak zážehové motory jsou obvykle výkonnější a milují vyšší otáčky. Výsledkem může být podmanivější, 
sportovnější zážitek z jízdy. Navíc jsou kultivovanější a vhodnější pro kratší cesty s častými zastávkami.
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Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz
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OSVĚTLENÍ EXTERIÉRU S S E H S E
Prémiové LED světlomety s LED signaturou

Asistent dálkových světel (AHBA)

Prémiové LED světlomety s LED signaturou

Asistent dálkových světel (AHBA)

Prémiové LED světlomety s LED signaturou

Asistent dálkových světel (AHBA)

KOLA

18" kola z lehké slitiny s 15 paprsky, Gloss Sparkle Silver 
(Style 1022)

Při výběru verze R-Dynamic: 
18" kola z lehké slitiny s 10 dvojitými paprsky, Gloss Black 
Contrast Diamond Turned (Style 1049)

18" kola z lehké slitiny se 7 dvojitými paprsky, Gloss Silver 
(Style 7009)

Při výběru verze R-Dynamic: 
18" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Gloss Dark 
Grey Contrast Diamond Turned (Style 5029)

19" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, Gloss Silver 
(Style 5071)

Při výběru verze R-Dynamic: 
19" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, Gloss Dark Grey 
Contrast Diamond Turned (Style 1050)

PRAKTICKÉ FUNKCE

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, se samostmívací funkcí

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry

Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, se samostmívací a paměťovou funkcí, 
s osvětlením bezprostředního okolí vozu

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry

SEDADLA

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech 
s hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými 
ve 2 směrech

Při výběru verze R-Dynamic: 
Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží 
s výraznou texturou, s kontrastním prošíváním

Sedadla čalouněná kůží s výraznou texturou

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech 
s hlavovými opěrkami manuálně nastavitelnými 
ve 2 směrech

Při výběru verze R-Dynamic: 
Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží 
s výraznou texturou, s kontrastním prošíváním

Sedadla čalouněná perforovanou kůží Windsor

Sedadla vpředu elektricky nastavitelná v 16 směrech, 
s paměťovou funkcí sedadla řidiče a hlavovými opěrkami 
manuálně nastavitelnými ve 2 směrech

Při výběru verze R-Dynamic: 
Sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží Windsor 
s kontrastním prošíváním

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou

Analogové přístroje se středovým TFT displejem

Audiosystém – 125 W

Paket Smartphone Pack* zahrnující systémy 
Android Auto™ a Apple CarPlay®

Remote

Systém Touch Pro s 10" dotykovou obrazovkou

Interaktivní displej řidiče

Audiosystém – 125 W

Navigační systém Connected Navigation Pro

Paket Online Pack zahrnující aplikace Live, Wi-Fi® hotspot 
a systém Smart Settings

Paket Smartphone Pack* zahrnující systémy 
Android Auto™ a Apple CarPlay®

Remote

Systém Touch Pro Duo

Interaktivní displej řidiče

Audiosystém Meridian™ (380 W)

Navigační systém Connected Navigation Pro

Paket Online Pack zahrnující aplikace Live, Wi-Fi® hotspot 
a systém Smart Settings

Paket Smartphone Pack* zahrnující systémy 
Android Auto™ a Apple CarPlay®

Remote

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Asistent pro nouzové brzdění

Tempomat a omezovač rychlosti

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) 
a systém sledování pozornosti řidiče

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Zadní kamera

Asistent pro nouzové brzdění

Tempomat a omezovač rychlosti

Rozpoznávání dopravních značek a adaptivní 
omezovač rychlosti

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) 
a systém sledování pozornosti řidiče

Zadní kamera

Paket Park Pack zahrnující parkovací senzory s rozsahem 
pokrytí 360°, systém varování před kolizí při couvání 
a parkovacího asistenta

Asistent pro nouzové brzdění

Rozpoznávání dopravních značek a adaptivní 
omezovač rychlosti

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA) 
a systém sledování pozornosti řidiče

Zadní kamera

Paket Park Pack zahrnující parkovací senzory s rozsahem 
pokrytí 360°, systém varování před kolizí při couvání 
a parkovacího asistenta

Paket Drive Pack zahrnující adaptivní tempomat, asistenta 
pro nouzové brzdění při vysoké rychlosti a systém sledování 
slepého úhlu s asistenční funkcí

*Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Android Auto™ and Apple CarPlay® nejsou momentálně oficiálně podporovány na českém trhu. Pro více informací kontaktujte 
autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.



XE – VAŠE VOLBA

Dodejte svému vozu XE decentní vzhled pomocí leskle černého provedení masky chladiče, orámování masky chladiče (1), 
okenních lišt (2) a krytů bočních ventilačních otvorů (3). K dispozici pro základní verzi i verzi R-Dynamic.

VŮZ NA SNÍMKU: XE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU CALDERA RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

B L A C K  PA C K
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1.

2.

3.



2.

1.

3.

(1) konfigurovatelný režim Dynamic a systém Adaptive Dynamics (2) spoiler na víku zavazadlového prostoru 
(3) červené brzdové třmeny a brzdová soustava s průměrem kotoučů 350 mm vpředu

DY N A M I C  H A N D L I N G  PA C K

XE – VAŠE VOLBA58 |



4.

6.

2.1.

5.

3.

T E C H N O L O G Y  PA C K

(1) průhledový displej (2) determální čelní sklo 
(3) vnitřní zpětné zrcátko ClearSight* (4) systém Touch Pro Duo 

(5) bezdrátové nabíjení zařízení (6) interaktivní displej řidiče

*Zákazníci nosící brýle s varifokálními nebo bifokálními skly mohou mít potíže přizpůsobit se digitálnímu režimu zrcátka. Normální režim zrcátka však lze použít kdykoli.

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



1.

2.

3.

(1) konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru (2) leštěné kovové pedály 
(3) osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Jaguar

XE – VAŠE VOLBA

I N T E R I O R  U P G R A D E  PA C K

60 |



2.

1.

4.

3.

(1) senzorově ovládané víko zavazadlového prostoru (2) elektricky nastavitelný sloupek řízení 
(3) bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry (4) přídavné napájecí zásuvky

XE – VAŠE VOLBA

C O N V E N I E N C E  PA C K
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V Y B E R T E  S I  S T Ř E C H U

Střecha (standardní výbava), 
posuvné panoramatické střešní okno (výbava na přání)

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU PORTOFINO BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

V Y B E R T E  S I

E X T E R I É R

Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz





Firenze Red (metalický lak)

Yulong White (metalický lak)

Indus Silver (metalický lak)

V Y B E R T E  S I  B A R V U

Fuji White (standardní lak) Caldera Red (standardní lak)

Narvik Black (standardní lak)



XE – VAŠE VOLBA

Silicon Silver (prémiový metalický lak)

Carpathian Grey (prémiový metalický lak)

Eiger Grey (metalický lak)Caesium Blue (metalický lak)

Santorini Black (metalický lak)Portofino Blue (metalický lak)
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V Y B E R T E  S I  K O L A

1.  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 10 PAPRSKY, 
GLOSS SPARKLE SILVER (STYLE 1048)1

2.  18" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 15 PAPRSKY, 
GLOSS SPARKLE SILVER (STYLE 1022) 
Standardní součást verze výbavy XE S

3.  18" KOLA Z LEHKÉ SLITINY SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS SILVER (STYLE 7009) 
Standardní součást verze výbavy XE SE

4.  18" KOLA Z LEHKÉ SLITINY SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS BLACK (STYLE 7009)

5.  18" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS BLACK CONTRAST DIAMOND TURNED (STYLE 1049) 
Standardní součást verze výbavy XE R-Dynamic S

6.  18" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS DARK GREY CONTRAST DIAMOND TURNED (STYLE 5029) 
Standardní součást verze výbavy XE R-Dynamic SE

7.  19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS SILVER (STYLE 5071) 
Standardní součást verze výbavy XE HSE

8.  19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 10 PAPRSKY, GLOSS DARK GREY 
CONTRAST DIAMOND TURNED (STYLE 1050) 
Standardní součást verze výbavy XE R-Dynamic HSE

9.  19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS GREY CONTRAST DIAMOND TURNED (STYLE 5031)

10.  19" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY, 
GLOSS BLACK (STYLE 5031)

11.  20" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 10 PAPRSKY, SATIN GREY 
CONTRAST DIAMOND TURNED (STYLE 1014)2

1Není k dispozici v kombinaci s brzdovou soustavou s průměrem kotoučů 350 mm vpředu nebo 
motorem P300.  2Pouze v kombinaci se systémem Adaptive Dynamics z nabídky výbavy na přání 
a náhradním kolem z lehké slitiny s užším profilem. K dispozici pouze u vozů s motorem P300.

Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla. Nakonfigurujte si vlastní XE na stránkách 
jaguar.cz nebo se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

1.

7.

2.
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8. 9.

4.

10.

5.

11.
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2 Standardní výbava   7 Výbava na přání   — Nedodává se

V Y B E R T E  S I  M AT E R I Á L  Č A L O U N Ě N Í  S E D A D E L  A   V Ý B AV U

STYL SEDADEL

SEDADLA VPŘEDU 
ELEKTRICKY 

NASTAVITELNÁ 
VE 12 SMĚRECH

SEDADLA VPŘEDU 
ELEKTRICKY 

NASTAVITELNÁ 
V 16 SMĚRECH

XE 2 7

XE R-Dynamic 2 7

NASTAVENÍ
Dopředu/dozadu Elektricky (2) Elektricky (2)

Výška sedáku Elektricky (2) Elektricky (2)

Sklon sedáku Elektricky (2) Elektricky (2)

Délka sedáku Elektricky (2)

Sklon Elektricky (2) Elektricky (2)

Bederní opěrka Elektricky (4) Elektricky (4)

Opěrné polštáře Elektricky (2)

Výška opěrky hlavy Manuálně (2) Manuálně (2)

VÝBAVA
Paměťová funkce sedadla řidiče 7 2

Středová loketní opěrka vzadu 2 2

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Vyhřívaná sedadla vpředu 7 7

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 7 7

Vyhřívaná a chlazená sedadla vpředu a vzadu — 7

MATERIÁL
Kůže s výraznou texturou 2 —

Perforovaná kůže s výraznou texturou 2 —

Kůže Windsor — 2

Perforovaná kůže Windsor — 2

DOSTUPNOST
S 2 7

SE 2 7

HSE — 2

KŮŽE S VÝRAZNOU TEXTUROU

PERFOROVANÁ KŮŽE 
S VÝRAZNOU TEXTUROU

KŮŽE WINDSOR

PERFOROVANÁ KŮŽE WINDSOR

X E

X E  R - D Y N A M I C

V Y B E R T E  S I

I N T E R I É R

Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz



V Y B E R T E  S I  O B L O Ž E N Í

LESKLE ČERNÉ OBLOŽENÍ OBLOŽENÍ Z LESKLÉHO JASANOVÉHO DŘEVA

OBLOŽENÍ Z LESKLÉHO EBENOVÉHO DŘEVA S VÝRAZNOU KRESBOU

OBLOŽENÍ Z LESKLÉHO ŠEDÉHO EBENOVÉHO DŘEVA S VÝRAZNOU KRESBOU

OBLOŽENÍ V PROVEDENÍ MONOGRAM ALUMINIUM

OBLOŽENÍ V PROVEDENÍ MESHED ALUMINIUM

OBLOŽENÍ Z LESKLÉHO UHLÍKOVÉHO KOMPOZITU

XE – VAŠE VOLBA | 69



1Čalounění stropu v odstínu Ebony je k dispozici na přání.  2Čalounění stropu v odstínu Light Oyster je k dispozici na přání.

BAREVNÁ 
KOMBINACE INTERIÉRU PROŠÍVÁNÍ BARVA A MATERIÁL ČALOUNĚNÍ STROPU

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

A Ebony/Ebony Ebony Kůže s výraznou texturou v odstínu Ebony Light Oyster1 Ebony Ebony Ebony

B Ebony/Ecru Ecru Kůže s výraznou texturou v odstínu Ecru Light Oyster1 Ebony Ecru Ebony

C Ebony/Light Oyster Light Oyster Kůže s výraznou texturou v odstínu Light Oyster Light Oyster1 Ebony Light Oyster Ebony

D Ebony/Ebony Ebony Kůže Windsor v odstínu Ebony Light Oyster1 Ebony Ebony Ebony

E Ebony/Ecru Ecru Kůže Windsor v odstínu Ecru Light Oyster1 Ebony Ecru Ebony

F Ebony/Light Oyster Light Oyster Kůže Windsor v odstínu Light Oyster Light Oyster1 Ebony Light Oyster Ebony

V Y B E R T E  S I  K O M B I N A C E  B A R E V 
P R O  I N T E R I É R  V E R Z E  X E



BAREVNÁ 
KOMBINACE INTERIÉRU PROŠÍVÁNÍ BARVA A MATERIÁL ČALOUNĚNÍ STROPU

HORNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

SPODNÍ ČÁST 
PŘÍSTROJOVÉ DESKY

KOBERCOVÉ 
ROHOŽE

G Ebony/Ebony Light Oyster Perforovaná kůže s výraznou texturou v odstínu Ebony Ebony2 Ebony Ebony Ebony

H Ebony/Ebony Light Oyster Perforovaná kůže s výraznou texturou v odstínu Light Oyster Ebony2 Ebony Ebony Ebony

I Ebony/Ebony Flame Red Perforovaná kůže s výraznou texturou v odstínu Mars Red Ebony2 Ebony Ebony Ebony

J Ebony/Ebony Vintage Tan Perforovaná kůže s výraznou texturou v odstínu Siena Tan Ebony2 Ebony Ebony Ebony

K Ebony/Ebony Light Oyster Perforovaná kůže Windsor v odstínu Ebony Ebony2 Ebony Ebony Ebony

L Ebony/Ebony Light Oyster Perforovaná kůže Windsor v odstínu Light Oyster Ebony2 Ebony Ebony Ebony

M Ebony/Ebony Flame Red Perforovaná kůže Windsor v odstínu Mars Red Ebony2 Ebony Ebony Ebony

N Ebony/Ebony Vintage Tan Perforovaná kůže Windsor v odstínu Siena Tan Ebony2 Ebony Ebony Ebony

V Y B E R T E  S I  K O M B I N A C E  B A R E V 
P R O  I N T E R I É R  V E R Z E  X E  R - D Y N A M I C
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K O M B I N A C E  B A R E V  P R O 
I N T E R I É R  V E R Z E  X E

B. EBONY/ECRU
Interiér na snímku: XE S s interiérem v odstínech Ebony/Ecru a prošíváním v odstínu 
Ecru, sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou v odstínu Ecru a čalouněním 
stropu v odstínu Light Oyster. Tento interiér je k dispozici také pro verzi XE SE.

A . EBONY/EBONY
Interiér na snímku: XE S s interiérem v odstínech Ebony/Ebony a prošíváním 
v odstínu Ebony, sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony 
a čalouněním stropu v odstínu Light Oyster. Tento interiér je k dispozici také pro 
verzi XE SE.
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E . EBONY/ECRU
Interiér na snímku: XE HSE s interiérem v odstínech Ebony/Ecru a prošíváním 
v odstínu Ecru, sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Ecru* a čalouněním 
stropu v odstínu Light Oyster. Tento interiér je k dispozici také pro verze XE S a SE.

D. EBONY/EBONY
Interiér na snímku: XE HSE s interiérem v odstínech Ebony/Ebony a prošíváním 
v odstínu Ebony, sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Ebony* a čalouněním 
stropu v odstínu Light Oyster. Tento interiér je k dispozici také pro verze XE S a SE.

C. EBONY/LIGHT OYSTER
Interiér na snímku: XE S s interiérem v odstínech Ebony/Light Oyster s prošíváním 
v odstínu Light Oyster, sedadly čalouněnými kůží s výraznou texturou v odstínu 
Light Oyster a čalouněním stropu v odstínu Light Oyster. Tento interiér je k dispozici 
také pro verzi XE SE.

F. EBONY/LIGHT OYSTER
Interiér na snímku: XE HSE s interiérem v odstínech Ebony/Light Oyster s prošíváním 
v odstínu Light Oyster, sedadly čalouněnými kůží Windsor v odstínu Light Oyster* 
a čalouněním stropu v odstínu Light Oyster. Tento interiér je k dispozici také pro 
verze XE S a SE.

*Pouze v kombinaci se sedadly vpředu elektricky nastavitelnými v 16 směrech.



K O M B I N A C E  B A R E V  P R O 
I N T E R I É R  V E R Z E  X E  R - D Y N A M I C

G. EBONY/EBONY
Interiér na snímku: XE R-Dynamic S s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Light Oyster, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony a čalouněním stropu v odstínu Ebony. 
Tento interiér je k dispozici také pro verzi XE R-Dynamic SE.

H. EBONY/LIGHT OYSTER
Interiér na snímku: XE R-Dynamic S s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Light Oyster, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží s výraznou texturou v odstínu Light Oyster a čalouněním stropu v odstínu 
Ebony. Tento interiér je k dispozici také pro verzi XE R-Dynamic SE.

I .  EBONY/MARS RED
Interiér na snímku: XE R-Dynamic S s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Light Oyster, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží s výraznou texturou v odstínu Mars Red a čalouněním stropu v odstínu Ebony. 
Tento interiér je k dispozici také pro verzi XE R-Dynamic SE.

J. EBONY/SIENA TAN
Interiér na snímku: XE R-Dynamic S s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Vintage Tan, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží s výraznou texturou v odstínu Siena Tan a čalouněním stropu v odstínu Ebony. 
Tento interiér je k dispozici také pro verzi XE R-Dynamic SE.
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K . EBONY/EBONY
Interiér na snímku: XE R-Dynamic HSE s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Light Oyster, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží Windsor v odstínu Ebony* a čalouněním stropu v odstínu Ebony. Tento interiér je 
k dispozici také pro verze XE R-Dynamic S a SE.

L . EBONY/LIGHT OYSTER
Interiér na snímku: XE R-Dynamic HSE s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Light Oyster, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží Windsor v odstínu Light Oyster* a čalouněním stropu v odstínu Ebony. 
Tento interiér je k dispozici také pro verze XE R-Dynamic S a SE.

M. EBONY/MARS RED
Interiér na snímku: XE R-Dynamic HSE s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Flame Red, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží Windsor v odstínu Mars Red* a čalouněním stropu v odstínu Ebony. 
Tento interiér je k dispozici také pro verze XE R-Dynamic S a SE.

N. EBONY/SIENA TAN
Interiér na snímku: XE R-Dynamic HSE s interiérem v odstínech Ebony/Ebony 
a prošíváním v odstínu Vintage Tan, sportovními sedadly čalouněnými perforovanou 
kůží Windsor v odstínu Siena Tan* a čalouněním stropu v odstínu Ebony. 
Tento interiér je k dispozici také pro verze XE R-Dynamic S a SE.

*Pouze v kombinaci se sedadly vpředu elektricky nastavitelnými v 16 směrech.
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1Pouze v kombinaci se sedadly s paměťovou funkcí.  2Pouze v kombinaci se sedadly vpředu elektricky nastavitelnými ve 12 směrech bez paměťové funkce.  
3Standardní součást od verze výbavy SE.  4Standardní součást verze výbavy HSE.  5Posuvné panoramatické střešní okno sníží efektivní prostor mezi 
sedákem a stropem vpředu a vzadu.  6Nelze kombinovat se 17" koly.  7Pouze v kombinaci s brzdovou soustavou s průměrem kotoučů 350 mm vpředu.  
8Pouze v kombinaci s konfigurovatelným režimem Dynamic.  ⁹Pouze v kombinaci se systémem Adaptive Dynamics.

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném trhu. Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku nebo 
u nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla.

Zatmavená skla od B-sloupku

Matrix LED světlomety s DRL signaturou

V Y B E R T E  S I

V Ý B AV U  N A  P Ř Á N Í  A   P Ř Í S L U Š E N S T V Í  J A G U A R

Sestavte si vlastní XE na jaguar.cz

V ÝBAVA EXTERIÉRU

Vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, s paměťovou funkcí1 
Tato vyhřívaná vnější zpětná zrcátka jsou vybavena 
paměťovou funkcí. Jakmile nastavíte ideální polohu zrcátek, 
můžete toto nastavení automaticky vyvolat z paměti.

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, s osvětlením bezprostředního okolí vozu 
a samostmívací funkcí2 3 
Tato vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se při zařazení zpátečky 
automaticky natočí dolů a nabídnou tak lepší výhled při 
manévrování. Navíc jsou tato vnější zpětná zrcátka elektricky 
sklopná, aby se předešlo jejich poškození při parkování ve 
stísněných prostorech. Integrované osvětlení bezprostředního 
okolí vozu na spodní straně zpětných zrcátek promítá na zem 
atraktivní motiv jaguára s mládětem.

Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, 
vyhřívaná, s osvětlením bezprostředního okolí vozu, se 
samostmívací a paměťovou funkcí1 4 
Tato vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se při zařazení zpátečky 
automaticky natočí dolů a nabídnou tak lepší výhled při 
manévrování. Navíc jsou tato vnější zpětná zrcátka elektricky 
sklopná, aby se předešlo jejich poškození při parkování ve 
stísněných prostorech. Paměťovou funkcí jsou kromě sedadel 
vybavena také vnější zpětná zrcátka. Po nastavení ideální 
polohy sedadla a zrcátek můžete nastavení automaticky 
vyvolat z paměti. Integrované osvětlení bezprostředního okolí 
vozu na spodní straně zpětných zrcátek osvětluje zem.

Posuvné panoramatické střešní okno5 
Na přání dodávané pevné panoramatické střešní okno modelu 
XE je vyrobeno z jednoho kusu skla a díky ploše 1,6 m2 je 
největší ve své třídě a nabízí nerušený výhled na oblohu.

Zatmavená skla 
Díky zatmaveným sklům si mohou cestující vzadu užívat ještě 
větší soukromí bez rizika oslnění sluncem.

Matrix LED světlomety s LED signaturou 
Podrobnosti naleznete na straně 44.

Ostřikovače světlometů 
Ostřikovače světlometů fungují automaticky s ostřikováním 
čelního skla každé čtvrté spuštění.

Determální čelní sklo 
Čelní sklo filtruje sluneční paprsky, čímž snižuje zahřívání 
a zabraňuje pronikání škodlivého ultrafialového záření 
do interiéru.

Bez označení motorizace 
Máte možnost zvolit si variantu bez označení verze a motoru 
na zadní části vozu.

Odnímatelné tažné zařízení 
Speciální tažné zařízení s odnímatelnou kulovou hlavicí. 
Využívá 50 mm hlavici a umožňuje použití přívěsu 
o hmotnosti 1 600 až 1 800 kg (brzděný přívěs, závisí 
na pohonné jednotce). Po demontáži tažného zařízení 
jsou zachovány čisté linie zadní části vozu. Zahrnuje také 
13kolíkovou zásuvku tažného zařízení.

Elektricky ovládané tažné zařízení 
Na přání dodávaný systém se aktivuje tlačítkem prakticky 
umístěným v zavazadlovém prostoru nebo pomocí 
dotykové obrazovky.

Spoiler na víku zavazadlového prostoru 
Podtrhuje styl zadní části vozu. Spoiler na víku zavazadlového 
prostoru v barvě vozu.

Náhradní kolo z lehké slitiny s užším profilem 
Ocelové náhradní kolo s užším profilem se zvedákem 
a křížovým klíčem na kola. Uloženo pod podlahou 
zavazadlového prostoru.



V Y B E R T E  S I  V Ý B AV U  N A  P Ř Á N Í  I N S TA L O VA N O U  V E  V Ý R O B Ě

Výbavu na přání je nutné specifikovat při objednávání nového vozidla. Kompletní seznam prvků 
a výbavy na přání naleznete v aktuálním ceníku a u autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

Červené brzdové třmeny

XE – VAŠE VOLBA

DYNAMIK A

Červené brzdové třmeny6 7 
Zobrazené na této straně.

Brzdová soustava s průměrem kotoučů 350 mm vpředu6 
Zvyšuje odolnost vůči poklesu brzdného účinku.

Adaptive Surface Response (AdSR)8 9 
Monitoruje okolí vozu XE a upravuje nastavení motoru a brzd 
za účelem dosažení lepší ovladatelnosti v nepříznivých 
jízdních podmínkách.

Adaptive Dynamics8 
Podrobnosti naleznete na straně 19.

Konfigurovatelný režim Dynamic 
Podrobnosti naleznete na straně 58.

V ÝBAVA INTERIÉRU

Osvětlené kovové prahové lišty s nápisem Jaguar 
Osvětlené hliníkové prahové lišty s nápisem Jaguar se 
dodávají pro přední dveře na straně řidiče a spolujezdce.

Leštěné kovové pedály 
Leštěné kryty pedálů z ušlechtilé oceli se snadno 
nasazují a disponují decentními úchyty, které přispívají 
k dokonalému vzhledu.

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním 
Zajistí zahřátí motoru před zahájením jízdy a vyhřátí interiéru 
zbytkovým teplem, abyste při odjezdu usedali do příjemně 
vyhřátého vozu. Je vybaveno integrovaným sedmidenním 
časovačem, případně ho lze jednorázově nastavit v předstihu 
až 16 dní.

Paket pro kuřáky 
Doplňte středovou konzolu zásuvkou se zapalovačem 
a popelníkem.

Ionizace vzduchu v interiéru 
Technologie Nanoe™ přispívá k pohodlí řidiče i ostatních 
cestujících. Zvyšuje kvalitu vzduchu v interiéru vozidla 
odstraňováním alergenů, případných virů, vzduchem 
přenášených bakterií a zápachu. Toho dosahuje ionizací 
částic ve vzduchu tak, aby ulpívaly na povrchu, což pomáhá 
ke snížení množství nečistot ve vzduchu. Funkci lze zapnout 
a vypnout.

Elektricky nastavitelný sloupek řízení4 
Tento prvek výbavy umožňuje elektrické seřizování polohy 
sloupku volantu ve svislém i podélném směru. Pokud jsou 
ve výbavě sedadla s paměťovou funkcí, je paměť nastavení 
propojena s polohou sedadel.

Snímač kvality vzduchu 
Doplňková funkce automatické klimatizace sleduje kvalitu 
vzduchu v interiéru a v případě potřeby automaticky zapíná 
režim vnitřní cirkulace vzduchu.

Konfigurovatelné ambientní osvětlení interiéru 
Tento prvek výbavy na přání umožňuje měnit barvu a odstín 
světla, a tím i atmosféru v interiéru přesně podle vaší nálady. 
K dispozici je celkem deset barev.

Elektricky ovládaná sluneční clona na zadním skle 
Na přání dodávanou vnitřní clonu na zadním skle lze 
elektricky zatáhnout a získat tak ochranu před sluncem 
a větší soukromí.

Cold Climate Pack 
Tento paket zahrnuje vyhřívané čelní sklo, vyhřívané 
ostřikovače světlometů a vyhřívaný volant.
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1Pouze v kombinaci s vyhřívanými, elektricky nastavitelnými sedadly vpředu.  2Standardní součást verze výbavy SE.  3Standardní součást verze výbavy HSE. 
4Pouze v kombinaci se systémem rozpoznávání dopravních značek a adaptivním omezovačem rychlosti.  5Pouze v kombinaci s navigačním systémem Connected 
Navigation Pro.  6Není k dispozici, když jsou současně instalována zatmavená skla a rádio DAB (v závislosti na konkrétním trhu).  7Pouze v kombinaci s determálním 
čelním sklem.  8Zákazníci nosící brýle s varifokálními nebo bifokálními skly mohou mít potíže přizpůsobit se digitálnímu režimu zrcátka. Normální režim zrcátka 
však lze použít kdykoli.  9Pouze v kombinaci s vyhřívanými, elektricky nastavitelnými a sklopnými vnějšími zpětnými zrcátky s osvětlením bezprostředního okolí 
vozu a samostmívací funkcí.  10Pouze v kombinaci s bezklíčovým přístupovým systémem – Keyless Entry.

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

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném trhu. Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku nebo 
u nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla.

HomeLink® je registrovaná ochranná známka společnosti Gentex Corporation.

Čalounění stropu tkaninou Morzine v odstínu Light Oyster

Interaktivní displej řidiče

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Navigační systém Connected Navigation Pro2 4 
Podrobnosti naleznete na straně 26.

Touch Pro Duo3 
Podrobnosti naleznete na straně 25.

Interaktivní displej řidiče2 3 5 
Podrobnosti naleznete na straně 25.

Průhledový displej7 
Podrobnosti naleznete na straně 25.

Online Pack25 
Podrobnosti naleznete na straně 27.

Audiosystém Meridian™ – 380 W3 
Podrobnosti naleznete na straně 29.

Audiosystém Meridian™ Surround – 825 W 
Podrobnosti naleznete na straně 29.

SEDADLA A VARIANTY INTERIÉRU

Čalounění stropu tkaninou Morzine v odstínu Light Oyster 
Podrobnosti naleznete na straně 70.

Čalounění stropu tkaninou Morzine v odstínu Ebony 
Podrobnosti naleznete na straně 71.

Vyhřívaný volant 
Pro maximální pohodlí řidiče v chladnějších dnech je k 
dispozici na přání dodávaný vyhřívaný volant obšitý kůží.

Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 40:20:40, 
se středovou loketní opěrkou 
Prostor v interiéru získá na ještě větší praktičnosti 
díky konfiguraci zadních sedadel v poměru 40:20:40. 
Zadní sedadla lze sklopit kompletně nebo jednotlivě 
v různých kombinacích podle aktuálního počtu cestujících 
a přepravovaných předmětů, například lyží.

Vyhřívaná zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 
40:20:40, se středovou loketní opěrkou1 
Můžete zvolit na přání dodávanou konfiguraci vyhřívaných 
zadních sedadel dělených v poměru 40:20:40 a interiér 
uspořádat tak, abyste získali větší zavazadlový prostor, 
všestrannost a pohodlí.

Vyhřívané sedadlo vzadu1 
Zadní sedadlo je vyhřívané a je vybaveno středovou loketní 
opěrkou, která cestujícím poskytuje dokonalé pohodlí.



Vnitřní zpětné zrcátko ClearSight

Bezdrátové nabíjení zařízení

XE – VAŠE VOLBA

PRAKTICKÉ FUNKCE

Bezdrátové nabíjení zařízení 
Podrobnosti naleznete na straně 26.

Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry2 3 
Umožní vám zamknout a odemknout vůz XE bez nutnosti 
stisknutí tlačítka. Jednoduše přistupte k vozu s klíčem 
v kapse nebo kabelce. Uchopením kliky dveří odemknete vůz 
a deaktivujete alarm. Po vystoupení můžete XE jednoduše 
zamknout pouhým stisknutím tlačítka na klice dveří nebo 
pomocí klíče.

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru 
Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru 
s automatickým dovíráním usnadňuje nakládání a vykládání 
zavazadel. Víko zavazadlového prostoru lze otevřít a zavřít 
pomocí tlačítka na klíči.

Senzorově ovládané víko zavazadlového prostoru10 
Se senzorově ovládaným víkem zavazadlového prostoru 
můžete zpřístupnit zavazadlový prostor i s plnýma rukama. 
Jednoduše vložíte nohu pod zadní roh a zavazadlový prostor 
se otevře nebo zavře.

Dálkové ovládání garážových vrat – HomeLink® 
Systém HomeLink zahrnuje univerzální vysílač umístěný 
na spodní straně vnitřního zpětného zrcátka. Vysílač lze 
naprogramovat tak, aby bezdrátově ovládal až tři domácí 
nebo kancelářské systémy, jako jsou garážová vrata, 
automatické brány nebo bezpečnostní osvětlení.

Secure Tracker 
Podrobnosti naleznete na straně 42.

Přídavné napájecí zásuvky 
Dva přídavné nabíjecí vstupy USB v zadní konzole.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Vnitřní zpětné zrcátko ClearSight8 
Podrobnosti naleznete na straně 34.

Prostorová kamera s rozsahem pokrytí 360°9 
Podrobnosti naleznete na straně 35.

Rozpoznávání dopravních značek s adaptivním 
omezovačem rychlosti2 3 5 
Podrobnosti naleznete na straně 32.

Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí9 
Podrobnosti naleznete na straně 36.

Park Pack2 3 
Podrobnosti naleznete na straně 37.

Drive Pack3 4 9 
Podrobnosti naleznete na straně 36.
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V Y B E R T E  S I  P Ř Í S L U Š E N S T V Í  J A G U A R

Příslušenství Jaguar Gear lze zakoupit u autorizovaného prodejce Jaguar a nechat nainstalovat v kterékoli fázi života vozu. 
Nejen když je nový. Veškeré schválené příslušenství Jaguar Gear je navrhováno a vyráběno podle stejných standardů, 
jakými se řídí originální vybavení vašeho vozu.

Další informace a kompletní seznam příslušenství naleznete na adrese jaguar.gear.com. Příslušenství můžete rovněž vybrat 
při konfiguraci svého XE na adrese jaguar.cz

Konkrétní výbava může mít vliv na hospodárnost vozidla. Nakonfigurujte si vlastní XE na jaguar.cz nebo se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

VŮZ NA SNÍMKU: XE HSE V ODSTÍNU MODRÁ CAESIUM S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ



XE – VAŠE VOLBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXTERIÉR

Kryty bočních ventilačních otvorů z uhlíkového kompozitu 
Kryty bočních ventilačních otvorů z vysoce kvalitního 
uhlíkového kompozitu vytvářejí vzhled inspirovaný světem 
motoristického sportu.

Kryty vnějších zpětných zrcátek z uhlíkového kompozitu 
Kryty vnějších zpětných zrcátek z vysoce kvalitního 
uhlíkového kompozitu vytvářejí vzhled inspirovaný světem 
motoristického sportu.

Leskle černé kryty bočních ventilačních otvorů 
Leskle černé kryty bočních ventilačních otvorů umocní 
dynamický vzhled vozu.

Leskle černé kryty vnějších zpětných zrcátek 
Leskle černé kryty umocňují dynamický design vnějších 
zpětných zrcátek.

Leskle černá maska chladiče 
Leskle černé orámování a leskle černá maska chladiče 
umocňují dynamický charakter modelu XE.

Kryty vnějších zpětných zrcátek s chromovanou 
povrchovou úpravou 
Chromované kryty zdůrazňují design vnějších 
zpětných zrcátek.

Zadní spoiler v barvě vozu 
Dodejte vozu XE ještě stylovější vzhled tímto spoilerem 
v barvě vozu.

Přední a zadní lapače nečistot 
Přední a zadní lapače nečistot s logem Jaguar podtrhnou 
linie vašeho vozu a zajistí jeho ochranu před znečištěním 
a poškozením odletujícími kamínky. Kryt bočního ventilačního otvoru z uhlíkového kompozitu

Kryty vnějších zpětných zrcátek z uhlíkového kompozitu
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Sada kobercových rohoží

Středová loketní opěrka s chladicí/ohřívací schránkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INTERIÉR

Termoelektrická chladicí/ohřívací schránka s integrovanou 
loketní opěrkou 
Chladicí/ohřívací schránka na potraviny a nápoje, která 
zároveň slouží jako středová loketní opěrka pro cestující 
na zadních sedadlech. Schránka je vybavena kůží obšitým 
víkem, upevněna bezpečnostním pásem prostředního 
sedadla a napájena ze zadní zásuvky. Ideální na dlouhé cesty 
s rodinou.

Ohebná zarážka zavazadel 
Umožňuje praktické uložení zavazadel a drobných 
předmětů a jejich zajištění proti posunu na podlaze 
zavazadlového prostoru.

Sada kobercových rohoží 
Sada na míru vyrobených odolných kobercových rohoží. 
Chrání koberce v interiéru před opotřebením.

Pryžové rohože 
Velmi odolné pryžové rohože s logem Jaguar zajišťují 
dodatečnou ochranu koberců v interiéru vozidla.

Pryžová vana do zavazadlového prostoru 
Tato vysoce kvalitní vana s vyvýšeným okrajem vyrobená 
speciálně pro vaše vozidlo chrání podlahu i stěny 
zavazadlového prostoru. Je lehká a odolná a lze ji snadno 
vyjmout a vyčistit.

Pet Rear Seat Protection Pack* 
Design poskytuje skvělou ochranu a umožňuje snadné 
čištění zadního sedadla a obložení dveří po řádění vlhkých 
a zablácených tlapek vašeho čtyřnohého miláčka. Kombinace 
ochranného potahu sedadel druhé řady a misky na vodu 
s ochranou proti rozlití. Dokonalé řešení pro všechny, kdo 
pravidelně převážejí psy a jiné domácí mazlíčky.

Miska na vodu s ochranou proti rozlití 
Miska na vodu s ochranou proti rozlití je praktické řešení, 
které lze použít při přepravě nebo mimo vozidlo. Vyznačuje se 
důmyslným konstrukčním prvkem, který směřuje rozčeřenou 
vodu do středu misky, což je ideální řešení pro všechny, kdo 
ve vozidle pravidelně převážejí psy a jiná zvířata. Miska má 
trvale otevřenou část umožňující zvířeti pít, protiskluzovou 
gumovou základnu a pásek pro upevnění do oka ve tvaru 
„D“ v zavazadlovém prostoru. Miska má objem 350 ml 
a disponuje ochranou proti rozlití.

*Zajistěte, aby byla zvířata ve vozidle upoutána.



XE – VAŠE VOLBA

Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Click and Hang

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘEPRAVU NÁKLADU A TAŽENÍ

Příčné střešní nosiče 
Příčníky s logem Jaguar jsou nezbytné k montáži veškerého 
vybavení pro přepravu nákladu na střeše. Příčníky jsou 
zkonstruovány speciálně pro vaše vozidlo.

Nosič lyží/snowboardů 
Bezpečný systém značky Jaguar k přepravě výbavy na zimní 
sporty. Součástí jsou posuvné příčníky pro snadné nakládání. 
Pro čtyři páry lyží nebo dva snowboardy.

Střešní box na zavazadla 
Prostorný uzamykatelný střešní box o objemu 410 litrů. 
Rozměry 175 x 82 x 45 cm.

Nosič jízdních kol s upevněním za kolo 
Uzamykatelný nosič jízdních kol se snadnou montáží na střechu. 
Každý stojan pojme jedno jízdní kolo. Na nosič lze umístit 
maximálně tři stojany. Maximální nosnost nosiče činí 20 kg.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení 
Prémiové nosiče na tažné zařízení představují díky 
rychloupínacím nástavcům a bezpečnostnímu zamykacímu 
mechanismu dokonalé řešení pro přepravu jízdních kol. 
Chytře navržená konstrukce umožňuje naklonit nosič 
i s jízdními koly směrem od vozidla, aby byl umožněn přístup 
k víku zavazadlového prostoru.

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Základní díl systému Click and Go 
Systém Click and Go je víceúčelový systém příslušenství 
upevněný na opěradlech předních sedadel pro cestující ve 
druhé řadě sedadel. Univerzální základní díl systému Click 
and Go se instaluje na upevňovací prvky hlavové opěrky a lze 
na něj přidávat další prvky pro uchycení tabletů či zavěšení 
tašek, košil nebo sak. Jednotlivé prvky příslušenství se 
prodávají samostatně. Pokud základní díl právě nepoužíváte, 
lze ho snadno odejmout.

Click and Hang 
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.

Click and Hook 
Příslušenství Click and Hook je součástí řady Click and Go. 
Tento univerzální háček vytváří doplňkový ukládací prostor 
pro předměty, které lze zavěsit, zejména pro kabelky nebo 
nákupní tašky.

Sluneční clony − zadní a boční 
Tyto sluneční clony lze snadno připevnit a rovněž odstranit 
a pohodlně složit. Jsou dodávány včetně úložné tašky 
s logem Jaguar.

Dokovací stanice pro připojení a nabíjení telefonu iPhone® 
Dokovací stanice pro připojení a nabíjení telefonu iPhone je 
navržena tak, aby umožňovala výhled na telefon při nabíjení. 
Využívá prostor držáku na nápoje ve středové konzole. 
Během připojení jsou média uložená v telefonu iPhone 
dostupná v integrovaném informačním a zábavním systému 
nebo audiosystému a telefon lze přes tento systém ovládat. 
Otvor v držáku umožňuje přístup k tlačítku „Domů“ i během 
uložení telefonu v držáku. USB nabíječku telefonu iPhone lze 
snadno odpojit, pokud je port USB vyžadován k jinému účelu.

Dětská sedačka – skupina 2/3 (15–36 kg), čalounění textilní 
tkaninou, s logem Jaguar 
Pro děti o hmotnosti 15 až 36 kg (přibližně 4 až 12 let). 
S logem Jaguar. Montáž na zadní sedadlo po směru jízdy. 
Pratelný čalouněný potah. Výškově nastavitelné hlavové 
opěrky a horní vodítka bezpečnostních pásů zajišťují 
správnou polohu bezpečnostního pásu. Vylepšená boční 
ochrana díky velkým bočním výztuhám. Sedačku lze upevnit 
pomocí tříbodového bezpečnostního pásu vozidla nebo 
systému ISOFIX. V souladu s požadavky normy ECE R44-04.

K dispozici jsou také dětské sedačky pro jiné věkové skupiny.

Všechny funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou. | 83



SVĚT ZNAČKY JAGUAR

ZKUŠEBNÍ J ÍZDY NA ZÁVODNÍCH OKRUZÍCH PROGRAM ICE ACADEMY JAGUAR LAND ROVER

Posuňte své jízdní dovednosti na vyšší úroveň v rámci akce Jaguar Land Rover 
Academy. Na zamrzlých jezerech švédského Arjeplogu projdou vaše řidičské 
schopnosti náročnou zkouškou na nejtěžších tratích planety. Pod dohledem 
našich zkušených instruktorů budete mít vzácnou příležitost „zatančit si“ na ledě 
a naučit se jízdě smykem. Seznamte se s úžasným potenciálem nejnovějších vozů 
Jaguar a Land Rover v extrémních podmínkách.

jaguar.cz/jaguar-live/ice-academy

S V Ě T  Z N A Č K Y  J A G U A R
V dravém charakteru vašeho vozu se odráží legendární výkon, který je výsledkem desítek let vývoje inovativních 
konstrukčních řešení a nápaditého designu. Schopnosti a agilita v kombinaci s elegancí vytvářejí vůz, který jen těžko 
hledá konkurenci. Na oslavu značky Jaguar jsme připravili řadu akcí, publikací a kolekci Jaguar pro životní styl. 
Kromě toho jsme se s týmem Jaguar Racing vrátili na závodní dráhu. Vítejte ve světě, kde je výkon v každém svém 
aspektu dokonalým uměním.

Charakter značky Jaguar nejlépe pochopíte za volantem. Zážitkové jízdy s vozem 
Jaguar představují příležitost vychutnat si ohromující výkon naší skvělé řady 
vozů Jaguar. Využijte naše zážitková centra nebo se zapojte do akce The Art 
of Performance Tour. Čekají vás úžasné okamžiky.

jaguar.cz/jaguar-live
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Vozy Jaguar se vyznačují výjimečným výkonem, vyspělými technologiemi 
a bezkonkurenčním luxusem, díky kterým jsou špičkou v oblasti designu a konstrukce. 
Divize Special Vehicle Operations posouvá laťku ještě výš. Modely s atraktivním 
vzhledem a limitované sběratelské edice označené logem SV představují vrchol 
nabídky značky Jaguar zosobňující prvotřídní výkon a dynamiku.

jaguar.cz/about-jaguar

PROHLÍDK Y V ÝROBNÍCH ZÁVODŮ DIVIZE SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Přesvědčte se na vlastní oči, jak vznikají vozy Jaguar. Za našimi oceňovanými 
konstruktérskými dovednostmi stojí bezkonkurenční spolupráce zkušených 
techniků a výrobních robotů. Na cestě vyspělým výrobním procesem od plátů 
plechu po hotový produkt vás doprovodí naší odborní průvodci.

jaguar.cz/jaguar-live/jaguar-experience

Sledujte nás na:



SVĚT ZNAČKY JAGUAR

Píšeme historii. Opět. Posledním produktem našeho vývoje ve světovém závodu 
v elektrifikaci automobilů je šampionát I-PACE eTrophy – první mezinárodní závodní 
seriál ryze elektrických sériově vyráběných vozů. Vozy navržené a konstruované divizí 
Special Vehicle Operations pro světové závody s nulovými emisemi posouvají možnosti 
elektrifikace na zcela novou úroveň.

jaguar.com/etrophy

ZÁVODY ABB FORMULE E FEDERACE FIA JAGUAR I -PACE eTROPHY

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 určených 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.

jaguar.cz/jaguar-racing
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KOLEKCE JAGUAR PRO ŽIVOTNÍ STYL MAGAZÍN JAGUAR

Naše nejnovější řada oblečení a příslušenství pro životní styl se inspirovala bohatou 
historií, závodními úspěchy a kultovním designem značky Jaguar. Tato exkluzivní 
kolekce prémiové kvality se drží stylu Jaguar orientovaného na výkon.

jaguar.cz/branded-goods

Představujeme náš energický, kosmopolitní a moderní magazín. Podívejte se do 
zákulisí a poznejte odhodlání značky Jaguar dosahovat špičkového výkonu, designu 
a inovací. Nahlédněte rovněž do světa luxusu, stylu a cestování. Do magazínu Jaguar se 
můžete začíst dvakrát ročně, a to zcela zdarma po dobu prvních tří let vlastnictví vozu. 
Požádejte o informace autorizovaného prodejce vozů Jaguar a zajistěte si svůj výtisk.

jaguar.com/magazine

Sledujte nás na:





JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC 
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH 
Siezenheimer Straße 39a
5020 Salzburg 
Rakousko

jaguar.cz

© Jaguar Land Rover Limited, 2019 1X7602010000BCZCS01P

K   VA Š I M  S L U Ž B Á M
Ve světě značky Jaguar je vlastnictví vozidla i jeho řízení snadné a bez starostí. Rádi vám také nabídneme řadu exkluzivních služeb a produktů pro životní styl.

JAGUAR CARE
Model XE je nabízen s tříletou zárukou a programem standardních servisních 
prohlídek s omezením 100 000 km. Tento program zákaznické péče nazýváme 
Jaguar Care. Díky tomu patří celkové náklady na vlastnictví modelu XE mezi nejnižší 
ve své třídě. Více informací o programu Jaguar Care pro model XE 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 XE, aby byly zaručeny optimální provozní vlastnosti 
a maximální životnost.

FIREMNÍ VOZOVÉ PARK Y A PODNIK ATELÉ
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 vám sdělí autorizovaný prodejce vozů Jaguar.

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 autorizovaný prodejce vozů Jaguar.

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

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 zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za Jaguar Land Rover Limited 
právně závazná prohlášení nebo ujištění.

BARV Y
Zde reprodukované obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Reprodukované barvy se proto mohou lišit 
od skutečného odstínu. 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. Distribuční partneři a autorizovaní prodejci 
nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za společnost Jaguar Land 
Rover Limited právně závazná prohlášení nebo ujištění.

INOVACE ZNAČK Y 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 omezování 
množství produkovaného odpadu.

Jaguar exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd.

HomeLink® je registrovaná ochranná známka společnosti Gentex Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Jaguar 
Land Rover Limited tyto značky používá se svolením jejich vlastníků. iPhone and Apple CarPlay 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.

Android Auto je ochranná známka společnosti Google Inc.

VŮZ NA SNÍMKU VLEVO: XE HSE V ODSTÍNU PORTOFINO BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
VŮZ NA PŘEDNÍ A ZADNÍ OBÁLCE: XE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU CALDERA RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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Vyberte si vznětový nebo zážehový motor Ingenium o objemu 2,0 l. Tyto motory jsou navrženy 
pro čisté a účinné spalování a všechny jsou vybaveny technologií Stop/Start.

Sestavte si vlastní vůz na jaguar.cz

M O T O R Y

T E C H N I C K É  Ú D A J E
VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR

POHONNÉ ÚSTROJÍ D180 P250 P300

Převodovka automatická automatická automatická automatická

Pohonné ústrojí pohon zadních kol (RWD) pohon všech kol (AWD) pohon zadních kol (RWD) pohon všech kol (AWD)

Nejvyšší výkon (k při ot/min) 180/4 000 180/4 000 250/5 500 300/5 500

Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 430/1 750–2 500 430/1 750–2 500 365/1 300–4 500 400/1 500–4 500

Zdvihový objem (cm3) 1 999 1 999 1 997 1 997

Počet válců/ventilů na válec 4/4 4/4 4/4 4/4

Uspořádání válců řadové řadové řadové řadové

Vrtání/zdvih (mm) 83/92,35 83/92,35 83/92,3 83/92,3

Kompresní poměr (:1) 15,5 +/- 0,5 15,5 +/- 0,5 10,5 +/- 0,5 9,5:1

HOSPODÁRNOST – EKVIVALENT NEDC (NEDC2)* Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída A Třída B Třída E

Spotřeba paliva 
NEDC2

Město (l/100 km) 6,2 6,2 6,6 6,7 8,9 8,9 9,2 9,2 9,4 

Mimo město (l/100 km) 4,2 4,3 4,4 4,6 5,9 5,9 6,3 6,3 6,4 

Kombinovaná (l/100 km) 4,9 5,0 5,2 5,4 7,0 7,0 7,3 7,4 7,5 

Emise CO2 
NEDC2

Město (g/km) 163 165 174 178 204 204 210 211 214

Mimo město (g/km) 111 113 117 121 134 135 143 144 146

Kombinované (g/km) 130 132 138 142 159 160 167 168 170

HOSPODÁRNOST

Objem palivové nádrže – využitelný (l) 56 56 63 63

Nádrž na kapalné aditivum pro úpravu výfukových plynů u vznětových 
motorů (DEF) – využitelný objem (l) 16 16 — —

Filtr pevných částic vznětového/zážehového motoru (DPF/GPF) 2 2 2 2

2 Standardní výbava   — Nedodává se

Třída A (17" a 18" kola s ULRR pneumatikami), třída B (17" a 19" kola), třída E (20" kola).

*Uvedené 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 spotřeby paliva vozidla se mohou lišit. Hodnoty týkající se 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.



T E C H N I C K É  Ú D A J E
VZNĚTOVÝ MOTOR ZÁŽEHOVÝ MOTOR

JÍZDNÍ DYNAMIKA D180 P250 P300

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,1 8,4 6,5 5,7

Nejvyšší rychlost (km/h) 228 222 250 250

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr předních kotoučů (mm) 325 325 325 350

Konstrukce zadních brzd Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny

Průměr zadních kotoučů (mm) 325 325 325 325

Parkovací brzda Integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

HMOTNOST (kg)**

Pohotovostní hmotnost (EU)† 1 640 1 685 1 611 1 690

Pohotovostní hmotnost (DIN)†† 1 565 1 610 1 536 1 615

Celková hmotnost vozu (GVW) 2 190 2 250 2 150 2 210

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs 750 750 750 750

Největší přípustná hmotnost přívěsu 1 800 1 800 1 800 1 800

Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 75 75 75 75

Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 3 990 4 050 3 950 4 010

NOSNOST STŘECHY (kg)

Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů) 75 75 75 75

**Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.  †Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních 
kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.  ††Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.



R O Z M Ě R Y

4 678 mm

2 835 mm

Výška vozidla
Se střešní anténou: 1 416-1 425 mm

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu
S panoramatickým střešním oknem: 941/940 mm
Výška stropu nad sedákem vpředu: 971 mm 
Výška stropu nad sedákem vzadu: 948 mm

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 055 mm
Maximální prostor pro nohy vzadu: 889 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Výška: 402 mm, šířka: 1 123 mm
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 795 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou 
řadou sedadel:
suchá metoda*: 291 litrů, mokrá metoda**: 410 litrů

Průměr otáčení
Stopový: 11,22 m
Obrysový: 11,3 m
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,58

1 602 mm

1 583–1 585 mm
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 m
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Šířka (se sklopenými zrcátky): 1 967 mm

Šířka (včetně zrcátek): 2 075 mm

125 mm

*Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.
**Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.

Sestavte si vlastní vůz na jaguar.cz


