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potažením spustíte interaktivní funkci



DESIGN PRAKTIČNOST 
A BEZPEČNOST JÍZDNÍ DYNAMIKA TECHNOLOGIE F-PACE SVR VÁŠ F-PACE

„LUXUSNÍ A VÝKONNÉ SUV, KTERÉ VYNIKÁ 
DRAMATICKÝMI PROPORCEMI, LADNÝMI KŘIVKAMI 
A ASERTIVNÍM VZHLEDEM.“
„Působivé změny exteriéru modelu F-PACE jsou jasným dokladem, proč bylo vozu uděleno 
ocenění za nejlepší design roku. Zcela nový interiér pak představuje moderní, dokonale řešený 
prostor. Nejnovější technologie zajišťují bezpečí a přístup k informacím a zábavnímu obsahu. 
Vzhledem a zpracováním se model F-PACE zcela odlišuje od ostatních SUV.“

ADAM HATTON 
ŘEDITEL DESIGNU EXTERIÉRU
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F-PACE. NAŠE 
OCEŇOVANÉ 
SUV. TEĎ JEŠTĚ 
DOKONALEJŠÍ.
Nový F-PACE staví na svém původním designu a zcela 
se odlišuje od ostatních SUV. V přepracované kapotě 
nalezneme elegantní a dokonale zpracovanou masku 
chladiče s charakteristickým logem.

Zobrazená vozidla reprezentují globální produktovou řadu značky Jaguar. Specifikace, prvky 
výbavy na přání a dostupnost se na jednotlivých trzích mohou lišit a měli byste si je ověřit 
u autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit 
v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě.

Dostupnost jednotlivých funkcí a prvků výbavy může záviset na specifikaci vozidla a příslušném 
trhu. Podrobné informace zjistíte v aktuálním ceníku nebo u autorizovaného prodejce vozů Jaguar.
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VÝRAZNÝ DESIGN SVĚTEL 
DOTVÁŘÍ DYNAMICKÝ VZHLED VOZU
Nové štíhlejší prémiové LED světlomety s charakteristickými 
světly pro denní svícení a grafikou dvojitého písmene „J“ podtrhují 
dynamický a luxusní vzhled vozu. Laserem gravírovaná loga – 
jedinečná pro značku Jaguar – jsou jen jedním z mnoha detailů, 
které posouvají vzhled vozu na ještě vyšší úroveň.
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Osobitou siluetu vozu doplňuje sportovní linie střechy, která umocňuje jeho dynamický 
charakter. Široká karoserie pak dále zdůrazňuje odhodlaný, asertivní vzhled vozidla. 
Detaily jako kryty ventilačních otvorů v blatníku opatřené logem Jaguar dodávají tomuto 
jedinečnému SUV ještě výraznější styl, který dále umocňují 22" kola v odstínu Gloss Black 
s dekorativními prvky v provedení Satin Black*.

*Závisí na další výbavě. V závislosti na zvolené motorizaci.

VOZIDLO NA SNÍMKU JE MODEL F-PACE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU YULONG WHITE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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ÚCHVATNÝ ZE VŠECH ÚHLŮ
Přepracovaný design dveří zavazadlového prostoru 
vytváří prostor pro nová charakteristická LED světla 
se štíhlým dvojitým grafickým motivem a 3D optiku 
a je neodolatelně přitažlivý. Zadní část vozu působí 
širším dojmem. Společně s novými integrovanými 
koncovkami výfuku* a dolním zadním spoilerem 
zvýrazňuje sportovní charakter vozu.

*V závislosti na zvolené motorizaci.
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„DOKONALÉ ZPRACOVÁNÍ 
JE POTVRZENÍM HODNOT 

ZNAČKY JAGUAR.“
„Proměna vnitřního prostoru zcela nového modelu 
F-PACE je působivá. Interiér je ztělesněním luxusu, 

svěžího moderního designu a nejnovějších technologií 
v oblasti konektivity. Ve stylu dotykových ovladačů 

se opět projevují sportovní geny a řemeslně precizně 
zpracované detaily jsou potvrzením hodnot značky 

Jaguar v moderním hávu.

Jaguar je zpět s hrdostí sobě vlastní – s úchvatným 
interiérem a dokonalým zpracováním.“

ALISTER WHELAN 
ŘEDITEL DESIGNU INTERIÉRU
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VNITŘNÍ KRÁSA. V NOVÉM POJETÍ.
Nové provedení interiéru je přepychové a příjemné na dotek. Zcela nová sedadla 
s nádherně zpracovaným čalouněním z kůži imitujícího materiálu Luxtec* či koženým 
čalouněním jsou dostupná v řadě odstínů a dokonale ladí s kvalitním obložením. 
Elegantní povrchy jsou měkké na dotek a vše od horní části přístrojového panelu 
k dolním panelům je opatřeno čalouněním.

Konfigurovatelné osvětlení interiéru je standardem u všech modelů a výběrem z 10 
různých barev umožňuje změnu atmosféry uvnitř vozu. Intuitivní ovladače a zakřivená 
dotyková obrazovka s úhlopříčkou 11,4" poskytují špičkový audiovizuální zážitek.

*Závisí na modelu.

INTERIÉR NA SNÍMKU: F-PACE HSE SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU LIGHT OYSTER 
A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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OÁZA KLIDU
Dopřejte si pohodlí v luxusním předním sedadle čalouněném kůží Windsor1 a rozhlédněte 
se po interiéru zaměřeném na řidiče. Položte ruce na nový volant s dvojitými rameny 
a vychutnejte si komfort dokonale klidného prostředí. Zcela nové digitální ovladače 
klimatizace mají velmi příjemnou povrchovou úpravu.

Obložení palubní desky a středové konzoly z přírodního dřeva nebo hliníku 
se podílejí na celkovém pocitu z vnitřního prostoru. Na přání dodávané pevné 
nebo posuvné panoramatické střešní okno2 umocňuje pocit prostornosti.

1Závisí na další výbavě.  2Není k dispozici s elektricky ovládaným tažným zařízením nebo spojkou tažného závěsu u vozů s motorem P400e.
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NA DETAILECH ZÁLEŽÍ
Britský šarm a pocit výjimečnosti je zřetelný v každém prvku 
výbavy modelu F-PACE. Od tradičních log gravírovaných na 
digitálních otočných ovladačích či perforace na sedadlech 
inspirované originálním logem Jaguar po decentní prošívání 
ve stylu kriketového míčku na novém voliči rychlostních 
stupňů či reliéfní loga Jaguar na hlavových opěrkách. 
Každý milimetr interiéru je vytříbený a dokonale zpracovaný.
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SPORTOVNÍ SUV PRO 
VAŠE PRAKTICKÉ JÁ
Sportovní. Atraktivní. Odveze vše, co se rozhodnete vzít 
s sebou. F-PACE poskytuje všem pěti dospělým cestujícím 
spoustu prostoru pro nohy i nad hlavou. Zadní sedadla, 
dělená v poměru 40:20:40, lze rovněž sklopit každé zvlášť 
nebo všechna najednou, a vytvořit tak prostor pro cestující 
i objemná zavazadla. Se všemi sedadly sklopenými pak 
F-PACE nabízí skutečně působivý zavazadlový prostor 
o objemu 1 842 litrů*.

*Standardní mokrý objem se měří simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný 
kapalinou. Objem měřený ke stropu vozidla. Konfigurace zavazadlového prostoru a celkový 
objem závisí na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce), trhu a na 
použití plnohodnotného náhradního kola nebo prostorově úsporného náhradního kola.
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KDYŽ POTŘEBUJETE VÍCE PROSTORU
Díky svému štědrému zavazadlovému prostoru (až 793 litrů1) 
je F-PACE skvělým společníkem pro většinu aktivit s rodinou 
a přáteli. Plochý práh2 zavazadlového prostoru usnadňuje 
nakládání, k dispozici jsou rovněž kolejnice v podlaze a řada 
funkčního příslušenství. K té patří například dělicí mříž 
v celé výšce interiéru či prošívaná vložka do zavazadlového 
prostoru. Domácí mazlíčci jsou vždy více než vítáni.

1Standardní mokrý objem se měří simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou. 
Objem měřený ke stropu vozidla. Konfigurace zavazadlového prostoru a celkový objem závisí 
na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce), trhu a na použití plnohodnotného 
náhradního kola nebo prostorově úsporného náhradního kola.  2Závisí na motorizaci.
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VEZMĚTE SI VŠE POTŘEBNÉ S SEBOU
F-PACE nabízí dokonale praktické a chytře řešené prvky interiéru: prostorné přihrádky ve 
dveřích, odkládací schránku v loketní opěrce, držák na dva nápoje či úložnou schránku na 
drobnosti ve středové konzole. Na krajní zadní sedadla lze instalovat dvě dětské sedačky se 
systémem ISOFIX a v případě potřeby ještě třetí dětskou sedačku doprostřed. Pro pohodlí 
všech cestujících je tu systém ionizace vzduchu v interiéru s naším speciálně vyvinutým 
filtrem PM2,5*, který zachycuje částice a alergeny obsažené ve venkovním vzduchu. 

*Výbava na přání.

INTERIÉR NA SNÍMKU: F-PACE HSE SE SEDADLY ČALOUNĚNÝMI KŮŽÍ WINDSOR V ODSTÍNU LIGHT OYSTER 
A PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

Systém čistí vzduch v interiéru a zlepšuje prostředí pro vás i ostatní cestující. Pro vaše 
telefony jsou v uvnitř vozu k dispozici čtyři nabíjecí USB porty a systém bezdrátového 
nabíjení se zesilovačem mobilního signálu*.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ, KTEROU MŮŽETE NOSIT.
Na přání dodávaný náramek Activity Key* je nesmírně praktickým doplňkem. 
Jde o vodotěsný, nárazuvzdorný náramek, kterým můžete zamykat, odemykat 
či nastartovat svůj F-PACE. Ať už jste na pláži, na horách, sportujete nebo 
jste venku s přáteli, můžete běžný klíč nechat doma a naplno se věnovat 
tomu, co právě děláte. Současně funguje jako hodinky, a když budete chtít, 
můžete přidat svůj vlastní řemínek.

*Náramek Activity Key je možné nabít za přibližně 2 hodiny. Výdrž baterie poté činí až 10 dní.
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TECHNOLOGIE, KTERÉ CHRÁNÍ
Je důležité, abyste na silnici měli přehled o situaci a cítili 
se bezpečně, zejména pokud cestujete s rodinou, přáteli 
nebo domácími mazlíčky. F-PACE už ve standardní výbavě 
nabízí vyspělé bezpečnostní technologie včetně asistenta 
nouzového brzdění, asistenta pro udržování vozu v jízdním 
pruhu, tempomatu a omezovače rychlosti, systému 
sledování pozornosti řidiče a 3D prostorové kamery. 
K dispozici jsou také parkovací senzory vpředu a vzadu 
a zadní kamera, takže se na silnici budete cítit bezpečněji 
a užívat si bezproblémové parkování. Pro ještě snazší 
cestování jsou tu pakety výbavy na přání, například Blind 
Spot Assist Pack, Driver Assist Pack a Park Assist Pack.
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3D PROSTOROVÁ KAMERA
3D prostorová kamera, která zlepšuje váš výhled, 
je součástí standardní výbavy. Nový 3D pohled 
na okolí vozidla a pohled seshora v rozsahu 360° 
usnadňují jízdní manévry a zajišťují klid na duši.
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BLIND SPOT ASSIST PACK
Aby už jízda na dálnici nebyla stresující záležitostí, 
na přání dodávaný paket Blind Spot Assist Pack 
zahrnuje systém sledování slepého úhlu s asistenční 
funkcí a systém varování před kolizí pro větší bezpečnost 
při změně jízdního pruhu. Systém sledování bezpečného 
vystoupení pomáhá zajistit bezpečnost cestujících 
při vystupování z vozidla.

DRIVER ASSIST PACK
Paket Driver Assist Pack obsahuje asistenta pro varování 
před zadní kolizí a adaptivní tempomat, díky kterému 
je řízení na dálnici a v hustém provozu ještě snazší 
a příjemnější. Dosahuje toho jemnými zásahy do řízení, 
zrychlováním a brzděním tak, aby jel vůz uprostřed 
jízdního pruhu, a udržuje nastavenou vzdálenost od 
vozidel jedoucích vpředu. Paket Driver Assist Pack 
obsahuje také funkce paketu Blind Spot Assist Pack.

ZOBRAZENÁ FUNKCE: ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 



DESIGN PRAKTIČNOST 
A BEZPEČNOST JÍZDNÍ DYNAMIKA TECHNOLOGIE F-PACE SVR VÁŠ F-PACEPRAKTIČNOST 
A BEZPEČNOST

PARK ASSIST
Na přání dodávaný parkovací asistent maximálně 
usnadňuje parkování. Automaticky detekuje volná 
parkovací místa a nabídne vám, že zaparkuje za vás. 
Po vašem příkazu provede vůz celý parkovací manévr 
automaticky, zatímco vy se můžete uvolnit a jen 
sledovat okolí vozu.
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PRVOTŘÍDNÍ SVĚTLOMETY
Prémiové LED světlomety s charakteristickými světly pro denní svícení jsou součástí 
standardní výbavy. Na přání je lze doplnit o technologii asistenta dálkových světel 
a animované ukazatele směru. Světlomety poskytují barvu světla blízkou dennímu 
světlu, a pomáhají vám tak rozpoznat jednotlivé objekty snadněji a bez námahy.

Na přání dodávané Pixel LED světlomety s charakteristickými světly pro denní svícení* 
využívají naši dosud nejinteligentnější technologii, která zajišťuje ještě lepší viditelnost. 
Funkce adaptivních předních světlometů optimalizuje paprsek podle vaší rychlosti, 
polohy a aktuálních povětrnostních podmínek. Systém adaptivních tlumených světel 
automaticky rozděluje hlavní paprsek světla, aby nedocházelo k oslňování řidičů 
protijedoucích vozidel.

*Závisí na další výbavě.
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KAROSERIE VYROBENÁ PRO VÝKON, 
PEVNOST A TRVANLIVOST.
Velmi tuhá a překvapivě lehká skořepinová karoserie je vyrobená z 80 % 
z recyklovaného hliníku*. Výhodou této konstrukce je nižší hmotnost a spotřeba 
paliva, vyšší bezpečnost při nárazu, lepší ovladatelnost a sportovní výkony.

*Podíl hliníku ve skeletu karoserie bez dveří, kapoty a zadního výklopného víka.
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*V závislosti na zvolené motorizaci.

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE P400E HSE V ODSTÍNU PORTOFINO BLUE 
S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

TECHNIKA 
POD KAPOTOU
F-PACE je poháněn našimi novými zážehovými 
a vznětovými motory, nebo na přání zcela novým 
motorem Jaguar Plug-in Hybrid, určeným pro 
všechny, kdo chtějí ještě více snížit spotřebu paliva 
a emise CO2. Všechny varianty z široké nabídky 
pohonů zahrnují osmistupňovou automatickou 
převodovku a pohon všech kol, díky kterým F-PACE 
dokonale vyhoví vašemu životnímu a jízdnímu stylu.

Můžete rovněž využít výhod technologie Mild Hybrid*, 
která pomocí malého integrovaného elektromotoru 
rekuperuje energii vznikající při brzdění a inteligentně 
ji využívá ke snížení spotřeby paliva.
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PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

PLUG-IN HYBRID: ČISTÁ ZÁBAVA.
Pod kapotou modelu F-PACE Plug-in Hybrid je pohonná 
jednotka P400e sestávající z dvoulitrového zážehového 
čtyřválce a vysoce výkonného elektromotoru s výkonem 
105 kW. Elektromotor může výkon dodávat paralelně se 
zážehovým motorem, nebo pohánět vozidlo samostatně 
v režimu elektromobilu. Akumulátor s kapacitou 13,6 kWh 
zajišťuje při plném nabití ryze elektrický dojezd 59 km1, 
který postačí pro většinu každodenních jízd po městě 
a který lze znovu získat za 1 hodinu a 40 minut2 nabíjení.

1Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2, které vycházejí z oficiálních testů výrobce podle zkušební metodiky WLTP v souladu s legislativou 
Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se 
mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot 
WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. 280% nabití pomocí instalované domácí nabíječky. Doba nabíjení se může 
lišit v závislosti na dodávce elektřiny v domácnosti. Další informace naleznete na jaguar.cz

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/f-pace/hybrid/index.html?utm_medium=cta&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-22
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VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE R-DYNAMIC HSE V ODSTÍNU FIRENZE RED S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ

ČISTÉ A ÚSPORNÉ MOTORY
Naše současné lehké celohliníkové motory jsou ekologicky nejšetrnějšími 
a nejhospodárnějšími, jaké jsme kdy vyrobili. Můžete si vybrat přeplňovaný 
zážehový čtyřválec Ingenium nebo nové přeplňované vznětové čtyřválce 
Ingenium. Případně také nové šestiválcové vznětové a zážehové motory 
jako jsou D300 nebo ještě silnější P400.
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DOPŘEJTE SI ZÁBAVNOU 
JÍZDU KAŽDÝ DEN
Způsob, jakým F-PACE projevuje svůj atletický výkon, 
je skutečně působivý. Osmistupňová automatická 
převodovka je neuvěřitelně pohotová, plynulá a účinná. 
A když systémem JaguarDrive Control nastavíte 
režim Dynamic*, bude akcelerace i řazení ještě ostřejší 
a sportovnější. Konfigurovatelný režim Dynamic* také 
umožňuje přizpůsobit dynamiku chování motoru, 
řazení a reakcí na řízení vašemu jízdnímu stylu.

*Výbava na přání. V závislosti na zvoleném motoru a verzi.

Funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. 
Řidič musí mít vozidlo neustále plně pod kontrolou.
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JAKÝ SMYSL BY MĚLA JÍZDA V ZATÁČKÁCH, 
KDYBY NEBYLA ZÁBAVNÁ?
Systém Adaptive Dynamics* modelu F-PACE spolupracuje s konfigurovatelným režimem 
Dynamic*, takže můžete střídat různé jízdní styly. Systém toho dosahuje nepřetržitým 
sledováním polohy kol a pohybů karoserie, vyhodnocováním zrychlování a pohybů řízení, 
plynu a brzd, na jehož základě pak automaticky nastaví odpružení. JaguarDrive Control 
se systémem Adaptive Surface Response také rozpoznává terénní podmínky 
a upravuje nastavení odpružení za účelem dosažení co nejpohodlnější jízdy.

*V závislosti na motoru a verzi.
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DYNAMIKA 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. 3

Obr. 2

Obr. 1

Když se rovné silnice změní v klikaté, kontroly nad modelem F-PACE 
se ujme systém rozdělování točivého momentu brzdnými zásahy 
(Torque Vectoring by Braking, TVbB). Systém cíleně a individuálně 
přibrzďuje vnitřní kola vpředu a vzadu, čímž maximalizuje schopnost 
vozu projet i ty nejostřejší zatáčky. Společně s dynamickou kontrolou 
stability upravuje nedotáčivost, a dodává tak modelu F-PACE agilitu 
sportovního vozu a vám větší jistotu při řízení.
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POHON VŠECH KOL DO KAŽDÉHO POČASÍ.
Systém pohonu všech kol (AWD) modelu F-PACE kombinuje agilitu a charakter pohonu 
zadních kol (RWD) s vyšší bezpečností a trakcí pohonu všech kol. Za normálních jízdních 
podmínek využívá F-PACE převážně pohon zadních kol k dosažení lepší ovladatelnosti 
a vyváženosti. V náročnějších podmínkách systém ale mírně změní rozdělení výkonu na kola 
s cílem zajistit optimální trakci a pohodlnější jízdu. V tomto okamžiku se aktivuje systém 
Intelligent Driveline Dynamics (IDD) a pomocí snímačů vstupů z plynového pedálu a řízení 
předpovídá prokluz kol. Systém IDD hladce koordinuje tyto vstupy a porovnává je s reakcemi 
z motoru, převodovky a systémů kontroly trakce. Na jejich základě vypočítá dostupnou 
trakci a rozděluje točivý moment ještě předtím, než dojde ke ztrátě adheze.

Speciální výuka jízdy na sněhu a ledu, uzavřený terénní testovací areál značky Jaguar.
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PLNÁ 
KONEKTIVITA 
NA CESTÁCH
JEDNODUCHOST VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
Už žádné nekonečné nabídky. Už žádné komplikované příkazy. 
Precizní informační a zábavní systém Pivi značky Jaguar umožňuje 
provádět 80 % běžných úkonů jedním nebo dvěma příkazy. To vše 
na domovské obrazovce. Jako rozhraní využívá intuitivní dotykovou 
obrazovku s úhlopříčkou 11,4" ve stylu chytrého telefonu, která umožňuje 
přejít přesně tam, kam potřebujete a kdy potřebujete. Navíc můžete 
připojit chytrý telefon a používat své oblíbené kompatibilní aplikace.

*Pouze kompatibilní chytré telefony. Vozidlo podporuje systém Apple CarPlay. Služby nabízené systémem 
Apple CarPlay závisí na dostupnosti funkce ve vaší zemi. Další informace získáte na adrese apple.com. 
Vozidlo podporuje systém Android Auto. Služby nabízené systémem Android Auto závisí na dostupnosti 
funkce ve vaší zemi. Další informace získáte na adrese android.com.

Všechny funkce ve vozidle smí řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo neustále plně 
pod kontrolou. Funkce systému Pivi a InControl, prvky výbavy na přání, služby třetích stran a jejich dostupnost 
nadále závisí na konkrétním trhu. Kompletní informace o dostupnosti a podmínkách vám poskytne autorizovaný 
prodejce vozů Jaguar. Dostupnost připojení k mobilní síti nelze zaručit ve všech lokalitách. 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.

https://www.apple.cz/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.apple.cz/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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PRÉMIOVÉ FUNKCE
Zvolte upgrade na systém Pivi Pro1 a budete si užívat rychlé 
spouštění a ještě lepší konektivitu. Aplikace Remote2, která nechybí 
v základní výbavě, umožňuje mít vůz F-PACE vždy na dosah ruky. 
Nastavte navigaci, ověřte polohu vozidla, zkontrolujte hladinu paliva 
a upravte teplotu interiéru – to vše ještě před nastoupením do vozu. 
Funkce inteligentního vedení tras dokáže během jízdy najít nejlepší 
dostupnou trasu, zjistí aktuální informace o obsazenosti parkovacích 
míst, cenách pohonných hmot, polohách kaváren a oblastech s hustým 
provozem. Je inteligentní a intuitivní, takže se také naučí vaše obvyklé 
a oblíbené trasy, a systém chytrého hlasového navádění tak nebude 
přerušovat vaši oblíbenou skladbu zbytečnými pokyny. Interaktivní displej 
řidiče s úhlopříčkou 12,3"3 je součástí výbavy na přání, stejně jako 
průhledový displej4, který zobrazuje důležité informace na čelním skle 
ve vaše zorném poli, abyste se mohli soustředit na cestu před sebou.

1Závisí na další výbavě. Online služby pro navigační systém obsahují předplacené služby, které bude nutné po 
počátečním období prodloužit na základě doporučení autorizovaného prodejce vozů Jaguar.  2Aplikace Remote 
obsahuje předplacené služby, které lze po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů 
Jaguar. Aplikaci Remote je nutné stáhnout z obchodu Apple App Store či Google Play.  3Závisí na další výbavě.  
4Dostupnost další výbavy závisí na daném trhu. Navigační pokyny lze na čelním skle zobrazovat pouze ve 
vozidlech vybavených systémem Pivi Pro.
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ZÁBAVA PRO VŠECHNY
Víme, jak je pro vás důležité, abyste byli stále ve spojení. Díky systému 
Pivi Pro a paketu Online Pack1 si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu streamovanou z různých služeb jako Spotify, TuneIn a Deezer 
přímo z reproduktorů modelu F-PACE. Cestující mohou naplno využít 
na přání dodávanou technologii Wi-Fi s datovým tarifem2 3 a streamovat 
zábavní obsah o objemu až 20 GB dat měsíčně. A je úplně jedno, jestli 
se rozhodnete procházet sociální sítě, hrát online hry nebo sledovat filmy.

1Závisí na další výbavě. Na používání systému se mohou vztahovat zásady spravedlivého používání. Standardní roční 
předplatné, které lze po počátečním období prodloužit na základě doporučení autorizovaného prodejce 
vozů Jaguar.  2Závisí na další výbavě. Platí zásady spravedlivého používání. Po dosažení 20 GB stažených dat za 
měsíc mohou být rychlost přenosu dat a funkce ve vozidle po zbytek měsíce omezeny. Podrobnosti o zásadách 
spravedlivého používání spojené s touto funkcí najdete v podmínkách systému InControl Pivi Pro na adrese 
jaguar.cz/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions.html  3Doba přehrávání závisí na poskytovateli 
streamovací služby a rozlišení videa. Video ve vysokém rozlišení výrazně zvýší spotřebu dat.
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JAKÉ POCITY VE VÁS VYVOLÁVÁ HUDBA?
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 interpreta, 
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 zážitek z poslechu na první místo. 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.

Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. Trifield a zařízení „three fields“ je ochranná 
známka společnosti Trifield Productions Ltd.
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VYCHUTNEJTE SI HUDBU S AUDIOSYSTÉMEM MERIDIAN™
Jedinečný přístup značky Meridian k audiosystémům pro automobily spočívá v řízení 
zvukové scény, zvýšení úrovní hloubky, zřetelnosti a realistické reprodukci hudby 
prostřednictvím vyspělých akustických technologií a optimálně rozmístěných reproduktorů.

Ať už sedíte ve voze kdekoli, vychutnáte si kvalitní zvuk jako na koncertě. 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.

2. AUDIOSYSTÉM MERIDIAN

Dopřejte svým spolucestujícím poslech hudby plný 
detailů díky ideálně rozmístěným reproduktorům 
a dvoukanálovému subwooferu, které vám nabídnou 
bohatý, vytříbený zvuk.

3. AUDIOSYSTÉM MERIDIAN SURROUND

Vychutnejte si podmanivý, dokonale věrný zvuk jako 
v koncertním sále. Díky bočním, předním a zadním 
reproduktorům, optimálně integrovaným pomocí 
technologie Trifield™, vás obklopí bohatý, zřetelný zvuk.

1. AUDIOSYSTÉM

Kombinace reproduktorů se čtyřkanálovým 
zesilovačem, audioekvalizérem a dynamickým 
ovládáním hlasitosti posouvá autenticitu vaší 
oblíbené hudby na novou úroveň.

16 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 650W12 REPRODUKTORŮ   1 SUBWOOFER   VÝKON ZESILOVAČE 400 W6 REPRODUKTORŮ

PROHLÉDNĚTE SI AUDIOSYSTÉMY MERIDIAN

Obrázek znázorňuje vnímané rozmístění hudebníků z pohledu cestujícího sedícího na pravé straně vozu.

https://www.jaguar.cz/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-exploremeridian-32
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F-PACE SVR
Představujeme F-PACE SVR: vrchol naší cenami ověnčené modelové řady. 
Jaguar F-PACE SVR byl navržen a zkonstruován divizí Special Vehicle Operations 
a spojuje v sobě prvotřídní výkon, agilitu a dynamiku s praktičností SUV. Je to 
dokonalý vůz pro skutečné řidiče. Srdcem modelu F-PACE SVR je výkonný 
kompresorem přeplňovaný zážehový motor V8 poskytující úchvatný výkon 
a podmanivý zážitek z jízdy. 

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE SVR V ODSTÍNU ATACAMA ORANGE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ (V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍM TRHU)

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-33
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VÝKON
Kompresorem přeplňovaný zážehový motor V8 o objemu 5,0 l poskytuje výkon 
550 k a točivý moment 700 Nm. Díky nejnovějším technologiím – včetně nové 
funkce Dynamic Launch – zvládne F-PACE SVR zrychlení z 0 na 100 km/h za 
pouhé 4,0 sekundy a dokáže dosáhnout nejvyšší rychlosti 286 km/h.

Tužší přední a zadní pružiny a zdokonalené tlumiče zaručují lepší jízdní komfort 
a ovladatelnost. Systém Adaptive Dynamics zaručuje výjimečnou agilitu umožňující 
strhující, suverénní jízdu. Nová funkce Integrated Power Booster je pak zárukou 
vyššího brzdného výkonu.
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EXTERIÉR
Exteriér modelu F-PACE SVR vám nejen vyrazí dech, ale rovněž byl navržen způsobem, 
který zlepšuje aerodynamické a jízdní vlastnosti vozu. Ve zcela novém předním nárazníku 
jsou větší sací otvory, které vozu dodávají asertivní, sportovní vzhled a napomáhají proudění 
vzduchu k pohonné jednotce a chladicím systémům. Vůz se odlišuje také jedinečnými 
předními blatníky. Vysoce funkční ventilační otvory na kapotě a bocích – s kryty v elegantní 
povrchové úpravě v odstínu Satin Grey – minimalizují tlak vzduchu působící na podběhy kol, 
což snižuje vztlak přední části. 

VOZIDLO NA SNÍMKU: F-PACE SVR V ODSTÍNU VELOCITY BLUE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ (V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍM TRHU)
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EXTERIÉR
Kola z lehké slitiny zaručují modelu F-PACE SVR suverénní 
ovladatelnost a dodávají mu atraktivní styl – ať už zvolíte 
standardní 21" nebo na přání dodávaná 22" kola v provedení 
Technical Grey Diamond Turned, či naše nová 22" kola 
v odstínu Gloss Black s dekorativními prvky v provedení 
Technical Grey. Aktivní výfuková soustava s proměnným 
časováním ventilů optimalizuje výkon a zvukový projev 
vozu. Dopřejte si kultivovanou, bezstarostnou jízdu v režimu 
Comfort nebo přepněte do režimu Dynamic a užijte si jízdu, 
která vám rozproudí krev v žilách. Akustická zpětná vazba 
reaguje na zásahy řidiče a přináší crescendo inspirované 
závodními vozy. 
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INTERIÉR
V interiéru modelu F-PACE SVR se snoubí elegance s praktičností. Nešetřili jsme 
čalouněním kůží Windsor a velurem, což nám umožnilo dosáhnout sportovního vzhledu 
a všestrannosti SUV. Vyhřívaná a chlazená přední sedadla Performance nastavitelná ve 
14 směrech zdobí logo SVR a perforovaný vzor. Tyto designové prvky jsou rovněž použity 
na jedinečných vyhřívaných zadních sedadlech.

Díky nabídce čtyř barevných kombinací interiéru můžete svému vozu vdechnout osobitý 
styl nebo můžete zvolit upgrade na sedadla čalouněná perforovanou semianilinovou kůží 
v atraktivních odstínech Light Oyster nebo Ebony. Volba je na vás.

INTERIÉR NA SNÍMKU: F-PACE SVR SE SEDADLY PERFORMANCE ČALOUNĚNÝMI SEMIANILINOVOU KŮŽÍ V ODSTÍNU 
LIGHT OYSTER S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ
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INTERIÉR
Sportovní charakter modelu F-PACE SVR podtrhují prvky 
jako je vylepšený volant obšitý kůží, který disponuje 
opěrkami palců a který je na vnější straně věnce opatřen 
logem a na vnitřní straně jedinečným prošíváním SVR 
v odstínech Flame Red a Light Lunar. Dokonalým doplňkem 
je také nový volič rychlostních stupňů obšitý kůží a opatřený 
logem. Celý vzhled interiéru doplňuje jedinečné hliníkové 
obložení s gravírovaným logem, které lze na přání nahradit 
provedením v uhlíkovém kompozitu s keprovou vazbou. 
Systém Pivi Pro přehledně zobrazuje potřebné informace 
prostřednictvím interaktivního displeje řidiče s úhlopříčkou 
12,3"* a celý interiér je tak intuitivním a nesmírně 
vytříbeným prostředím.

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

*Online služby pro navigační systém obsahují předplacené služby, které bude 
nutné po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Jaguar.

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-38
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KTERÝ F-PACE SE 
HODÍ K VAŠEMU 
ŽIVOTNÍMU STYLU?
Prohlédněte si modelovou řadu F-PACE a najděte si pro sebe dokonalou kombinaci 
výkonu, stylu a praktičnosti. Připravili jsme pro vás také různé pakety výbavy, 
které zvyšují praktičnost a individualitu vámi vybraného modelu Jaguar F-PACE.

F-PACE

Maska chladiče a její orámování mají chromovanou povrchovou úpravu Noble 
Chrome, která vozu dodává luxusní vzhled. 18" kola s 10 paprsky v provedení 
Gloss Sparkle Silver (Style 1021) dotvářejí moderní styl. V interiéru najdete 
dokonale pohodlná sedadla elektricky nastavitelná v 8 směrech s 
čalouněním imitací kůže Luxtec v odstínu Ebony nebo Light Oyster.

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-39
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F-PACE R-DYNAMIC

Verze R-Dynamic se pyšní speciálně vytvořenými prvky karoserie, mřížkou chladiče v odstínu 
Shadow Atlas a 19" koly s 5 paprsky v provedení Gloss Black (Style 5037). Tato kombinace 
dodává asertivnímu designu vozu naprostou výjimečnost. Interiér nabízí sportovní sedadla 
čalouněná perforovanou kůží v řadě provedení, včetně odstínů Mars Red a Siena Tan.

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-40
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F-PACE SVR

F-PACE SVR má zcela nový přední nárazník s většími sacími otvory a byl navržen tak, 
aby nabízel dokonalejší aerodynamické a jízdní vlastnosti. Na přání dodávaná 22" kola 
v provedení Gloss Black s detaily v odstínu Technical Grey zcela jistě ohromí všechny 
kolemjdoucí. Přední sedadla Performance zdobí logo SVR a ze čtyř barevných kombinací 
interiéru si můžete vybrat tu, která nejlépe odráží váš osobní styl. Celý vzhled doplňuje 
jedinečné hliníkové obložení s gravírovaným logem.

PROZKOUMEJTE TENTO MODEL

https://www.jaguar.cz/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-41
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VYTVOŘTE SI VLASTNÍ VŮZ
   SESTAVTE SI VLASTNÍ VŮZ    VYHLEDEJTE PRODEJCE    POROVNEJTE NAŠE VOZY    INFORMUJTE MĚ O NOVINKÁCH

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/model/_/cs_cz/f-pace?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-buildyourown-42
https://www.jaguar.cz/retailer-locator/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-findaretailer-42
https://www.jaguar.cz/comparison-tool/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-compareourvehicles-42
https://jdxforms.jaguar.com/jaguar-cz-cs/servlet/SmartForm.html?formCode=jag-kmi-cz-cs&utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-contactme-42
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PROZKOUMEJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODEL F-PACE

Příslušenství Jaguar lze zakoupit u autorizovaného prodejce vozů Jaguar a nechat 
nainstalovat v kterékoli fázi života vozu. Nejen když je nový. Veškeré schválené 
příslušenství Jaguar je navrhováno a vyráběno podle stejných standardů, kterými se 
řídí originální vybavení vašeho vozu. Další informace a kompletní seznam příslušenství 
naleznete na adrese accessories.jaguar.com. Příslušenství můžete rovněž vybrat při 
konfiguraci svého vozu F-PACE na adrese jaguar.cz

VOZIDLO NA SNÍMKU JE MODEL F-PACE S VÝBAVOU NA PŘÁNÍ, 
KTEROU NALEZNETE NA ADRESE ACCESSORIES.JAGUAR.COM

https://accessories.jaguar.com/cz/cs/f-pace/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-exploreaccessories-43
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KOLEKCE JAGUAR 
Naše exkluzivní řada luxusního oblečení, doplňků a dárků je inspirována našimi vozy 
a jejich designem.

ODRÁŽEDLO JAGUAR JUNIOR – Vytvořeno pro děti a modelováno dle skutečného 
vozu Jaguar. Doplněné o funkční přední a zadní LED světla, měkké sedadlo a nízkohlučná 
kola. Vkládají se 3 ks baterií AA (nejsou součástí produktu). Vhodné pro děti ve věku 
18 – 36 měsíců.

ČEPICE S NÁŠIVKOU GROWLER – Pohodlná bavlněná čepice se silikonovým logem 
Growler na přední straně. S kontrastními panely s reflexními okraji, vyšívaným nápisem 
Jaguar na zadní části a značkovými brzdičkami Leaper.

CESTOVNÍ LÁHEV Z NEREZ OCELI – Inspirovaná interiérem vozů Jaguar. Chytrá cestovní 
láhev s tlačítkem zapalování na víčku a povrchovou úpravou pro snadnou manipulaci.

SKLÁDACÍ DEŠTNÍK – Praktický deštník na cesty. Hliníková konstrukce s měkkou rukojetí.

KOŽENÁ KLÍČENKA – Kožená klíčenka ve tvaru smyčky z broušeného kovu. S mechanismem 
otevírání „zatáhnout a otočit“.

POLARIZOVANÉ FUNKČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE – Vysoce funkční polarizované sluneční brýle 
pro všechny vaše aktivity. S logem Leaper v rohu zorníku.

PROHLÉDNĚTE SI KOLEKCI

https://www.jaguar.cz/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-brandedgoods-44


DESIGN PRAKTIČNOST 
A BEZPEČNOST JÍZDNÍ DYNAMIKA TECHNOLOGIE F-PACE SVR VÁŠ F-PACEVÁŠ F-PACE

SVĚT ZNAČKY JAGUAR
V dravém charakteru vašeho vozu se odráží legendární výkon, který je výsledkem desítek let vývoje inovativních konstrukčních řešení 
a nápaditého designu. Schopnosti a agilita ve spojení s elegancí vytvářejí vůz, který jen těžko hledá konkurenci. Je ukázkou umění divize 
Special Vehicle Operations, která opět posunula laťku o stupínek výš. Na oslavu značky Jaguar jsme připravili také řadu akcí a kolekci 
Jaguar pro životní styl. Kromě toho jsme se s týmem Jaguar Racing vrátili na závodní okruhy. Prozkoumejte svět nespoutané kreativity.

   ZAREZERVUJTE SI 
DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ

   DIVIZE SPECIAL 
VEHICLE OPERATIONS

  KOLEKCE JAGUAR   JAGUAR RACING

Sledujte nás na:

https://www.jaguar.cz/jaguar-live/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-bookanexperience-45
https://www.jaguar.cz/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-specialvehicleoperations-45
https://www.jaguar.cz/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-jaguarracing-45
https://www.jaguar.cz/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-thejaguarcollection-45
https://www.facebook.com/JaguarCeskaRepublika/
https://www.instagram.com/jaguar.cz/
https://twitter.com/jaguar
https://www.youtube.com/user/JaguarChannelCZ/
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Jaguar exkluzivně doporučuje Castrol EDGE Professional. 
Meridian je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. 
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 a Apple CarPlay jsou ochranné známky 
společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Navigační systém musí být používán výhradně způsobem, který neomezí 
schopnost řidiče bezpečně řídit a neohrozí bezpečnost ostatních účastníků 
silničního provozu. 
Android Auto je ochranná známka společnosti Google Inc.

Jaguar Land Rover Česká republika 
Divize společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH 
Siezenheimer Straße 39a 
5020 Salzburg 
Rakousko

jaguar.cz

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

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.

Zobrazená vozidla reprezentují globální produktovou řadu značky Jaguar. Technické údaje, výbava na přání 
a její dostupnost mohou záviset na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce) nebo vyžadovat 
instalaci jiných prvků. Kontaktujte autorizovaného prodejce s žádostí o podrobnosti nebo si nakonfigurujte 
vozidlo online.

BARVY 
Zde reprodukované obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. 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 prodejci nejsou zástupci 
společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za společnost Jaguar Land Rover Limited 
právně závazná prohlášení nebo ujištění.

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 omezování 
množství produkovaného odpadu.

Další podrobnosti najdete po vyhledání hesla „Ekologické inovace značky 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 životní styl.

   SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM   ASISTENČNÍ SLUŽBA   FINANČNÍ SLUŽBY   FIREMNÍ VOZOVÉ PARKY A PODNIKATELÉ

https://www.jaguar.cz/ownership/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-customerservice-46
https://www.jaguar.cz/ownership/service-warranties/roadside-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-roadsideassistance-46
https://www.jaguar.cz/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-financialservices-46
https://www.jaguar.cz/fleet-and-business/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-fleetandbusiness-46
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POHONNÁ JEDNOTKA D165 MHEV D200 MHEV D300 MHEV
Převodovka automatická automatická automatická
Pohon AWD AWD AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min 163 (120) / 4 250 204 (150) / 4 250 300 (221) / 4 000
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 380 / 1 500–2 500 430 / 1 750–2 500 650 / 1 500–2 500
Zdvihový objem (cm3) 1 997 1 997 2 996
Počet válců/ventilů na válec 4 / 4 4 / 4 6 / 4
Uspořádání válců řadové řadové řadové
Vrtání/zdvih (mm) 83 / 92,31 83 / 92,31 83 / 92,31
Kompresní poměr (:1) 16,5 +/- 0,5 16,5 +/- 0,5 15,5

VÝKON
Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,9 8,0 6,4
Nejvyšší rychlost (km/h) 195 210 230

BRZDOVÁ SOUSTAVA
Konstrukce předních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr předních kotoučů (mm) 350 350 370
Konstrukce zadních brzd kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm) 325 325 325
Parkovací brzda integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

F-PACE – TECHNICKÉ ÚDAJE



*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 %.

F-PACE – TECHNICKÉ ÚDAJE

HMOTNOST (kg)* D165 MHEV D200 MHEV D300 MHEV
Pohotovostní hmotnost (EU)** 1 951 1 951 2 083
Pohotovostní hmotnost (DIN)† 1 876 1 876 2 008
Celková hmotnost vozu (GVW) 2 540 2 540 2 660

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs 750 750 750
Největší přípustná hmotnost přívěsu 2 400 2 400 2 400
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 100 100 100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 4 940 4 940 5 060

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy 
(včetně příčných střešních nosičů) 75 75 75



F-PACE – TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST D165 MHEV D200 MHEV D300 MHEV
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 60 60 66
Filtr pevných částic vznětového/ 
zážehového motoru (DPF/GPF) ■ ■ ■

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

Spotřeba paliva 
(NEDC2)

město (l/100 km) 5,7 5,8 5,7 5,8 9,0 9,0
mimo město (l/100 km) 4,9 4,9 4,9 4,9 5,8 5,8
kombinovaná (l/100 km) 5,2 5,2 5,2 5,2 6,9 6,9

Emise CO2 

(NEDC2)

město (g/km) 151 153 151 153 237 237
mimo město (g/km) 128 129 128 129 153 153
kombinované (g/km) 137 138 137 138 183 183

HOSPODÁRNOST – WLTP**

Spotřeba paliva 
(WLTP)

nízká (l/100 km) 7,5 – 7,7 7,5 – 7,7 10,5 – 10,9
střední (l/100 km) 6,1 – 6,5 6,1 – 6,5 7,7 – 7,8
vysoká (l/100 km) 5,4 – 5,8 5,4 – 5,8 6,0 – 6,5
mimořádně vysoká (l/100 km) 6,6 – 7,2 6,6 – 7,2 7,4 – 7,9
kombinovaná (l/100 km) 6,2 – 6,7 6,2 – 6,7 7,4 – 7,8

Emise CO2 
(WLTP)

nízké (g/km) 197 – 203 197 – 203 274 – 285
střední (g/km) 159 – 171 159 – 171 201 – 204
vysoké (g/km) 140 – 153 140 – 153 157 – 170
mimořádně vysoké (g/km) 173 – 188 173 – 189 193 – 208
kombinované (g/km) 163 – 176 163 – 176 194 – 206

■ Standardní výbava.

Třída A (18" a 19" kola), třída B (20" a 22" kola).

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2, které vycházejí z oficiálních testů výrobce podle zkušební metodiky WLTP v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ 
a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. Lze tak uplatnit odpovídající daňový režim. 
**WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou testována 
s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Hodnoty představují rozsah v rámci testování WLTP. Nejnižší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně 
hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO₂, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.



POHONNÁ JEDNOTKA P250 P400 MHEV P400e PHEV P550 SVR
Převodovka automatická automatická automatická automatická
Pohon AWD AWD AWD AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min 249 (184) / 5 500 400 (294) / 5 500–6 500 404 (297) / 5 500* 550 (405) / 6 250–6 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) 365 / 1 300–4 500 550 / 2 000–5 000 640 / 1 500–4 400* 700 / 3 500–5 000
Zdvihový objem (cm3) 1 997 2 995 1 997 5 000
Počet válců/ventilů na válec 4 / 4 6 / 4 4 / 4 8 / 4
Uspořádání válců řadové řadové řadové podélně do V8
Vrtání/zdvih (mm) 83 / 92,29 83 / 92,29 83 / 92,29 92,5 / 93
Kompresní poměr (:1) 10,5 +/- 0,5 10,5 9,5 +/- 0,5 9,5

VÝKON
Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,3 5,4 5,3 4,0
Nejvyšší rychlost (km/h) 217 250 240 28

ÚDAJE O ELEKTROMOTORU
Nejvyšší výkon v k (kW) – – 143 (105) –
Nejvyšší točivý moment (Nm) – – 275 –

BRZDOVÁ SOUSTAVA

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

čtyřpístkový jednodílný 
hliníkový pevný třmen, 

dvoudílný kotouč s 
vnitřním chlazením

Průměr předních kotoučů (mm) 350 370 370 395

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

chlazením a jednopístkovými 
plovoucími třmeny

Průměr zadních kotoučů (mm) 325 325 325 396

Parkovací brzda integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu
integrovaná elektrická 

parkovací brzda s motorem 
na třmenu

F-PACE – TECHNICKÉ ÚDAJE

— Nedodává se.

*V kombinaci s elektromotorem.



*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 %.

F-PACE – TECHNICKÉ ÚDAJE

HMOTNOST (kg)* P250 P400 MHEV P400e PHEV P550 SVR
Pohotovostní hmotnost (EU)** 1 897 2 028 2 189 2 133
Pohotovostní hmotnost (DIN)† 1 822 1 953 2 114 2 058
Celková hmotnost vozu (GVW) 2 520 2 600 2 690 2 590

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)
Nebrzděný přívěs 750 750 750 750
Největší přípustná hmotnost přívěsu 2 400 2 400 2 000 2 400
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení 100 100 100 100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu 4 920 5 000 4 690 4 990

NOSNOST STŘECHY (kg)
Maximální zatížení střechy 
(včetně příčných střešních nosičů) 75 75 75 75



F-PACE – TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST P250 P400 MHEV P400e PHEV P550 SVR
Objem palivové nádrže – využitelný (l) 82 82 69 82
Filtr pevných částic vznětového/
zážehového motoru (DPF/GPF) ■ ■ ■ ■
Dojezd v režimu elektrického pohonu, 
třída A, kombinovaný provoz (NEDC2)* (km) – – 59 –

Dojezd v režimu elektrického pohonu, 
hodnota TEL, kombinovaný provoz (WLTP)** (km) – – 53 –

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

Spotřeba paliva 
(NEDC2)

město (l/100 km) 9,4 9,6 11,9 11,9 – – 15,8
mimo město (l/100 km) 6,7 6,8 7,2 7,2 – – 8,9
kombinovaná (l/100 km) 7,7 7,8 8,9 8,9 2,4 2,4 11,4

Emise CO2 
(NEDC2)

město (g/km) 214 218 270 270 – – 360
mimo město (g/km) 151 154 164 164 – – 202
kombinované (g/km) 174 177 202 202 54 54 260

HOSPODÁRNOST – WLTP**

Spotřeba paliva 
(WLTP)

nízká (l/100 km) 12,6 – 13,1 14,5 – 14,8 – 18,9
střední (l/100 km) 9,2 – 9,9 9,6 – 10,2 – 12,1
vysoká (l/100 km) 7,9 – 8,7 8,4 – 8,8 – 10,4
mimořádně vysoká (l/100 km) 9,3 – 10,3 9,5 – 10,2 – 11,4
kombinovaná (l/100 km) 9,3 – 10,1 9,8 – 10,4 2,2 – 2,5 12,2

Emise CO2 
(WLTP)

nízké (g/km) 284 – 295 326 – 334 – 426
střední (g/km) 206 – 222 216 – 231 – 273
vysoké (g/km) 179 – 196 188 – 198 – 233
mimořádně vysoké (g/km) 210 – 232 214 – 230 – 256
kombinované (g/km) 209 – 228 221 – 234 49 – 57 275

■ Standardní výbava   — Nedodává se.

Třída A (18" a 19" kola), třída B (20" a 22" kola).

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2, které vycházejí z oficiálních testů výrobce podle zkušební metodiky WLTP v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ 
a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. Lze tak uplatnit odpovídající daňový režim.  
**WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou testována 
s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Hodnoty představují rozsah v rámci testování WLTP. Nejnižší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně 
hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO₂, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.



F-PACE  – ROZMĚRY

Výška vozidla – 1 644 mm (1 670 mm – model SVR)

Výška stropu nad sedákem
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu 
s panoramatickým střešním oknem: 960 / 952 mm 
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu se 
standardní střechou: 1 007 / 977 mm

Prostor pro nohy
Maximální prostor pro nohy vpředu 1 023 mm 
Maximální prostor pro nohy vzadu 944 mm

Rozměry zavazadlového prostoru
Výška 751 mm, šířka 1 091 mm
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 
1 048 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru 
za první řadou sedadel:
suchá metoda*: 1 440 litrů, mokrá metoda**: 1 840 litrů
Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou 
řadou sedadel:
suchá metoda*: 613 litrů, mokrá metoda**: 793 litrů

Průměr otáčení 
Stopový: 11,93 m (12,01 m – model SVR)
Obrysový: 12,2 m (12,29 m – model SVR)
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,52

*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. Objem měřený ke stropu vozidla. Konfigurace zavazadlového prostoru a celkový objem závisí na konkrétní specifikaci 
vozidla (modelu a pohonné jednotce), trhu a na použití plnohodnotného náhradního kola nebo prostorově úsporného náhradního kola.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.

1 640,2 mm (1 648,3 mm – model SVR)

1 655,7 mm (1 665,9 mm – model SVR)

2 874 mm

4 747 mm (4 762 mm – model SVR)




