
JAGUAR XE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

THE ART OF PERFORMANCE



2



E
X

T
E

R
IÉ

R

3



EXTERIÉR
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1. CHROMOVANÝ PŘEDNÍ SPLITTER A SPOJLER

Přední splitter v chromovém provedení podtrhne sportovní charakter  
vozu Jaguar XE. Společně se zadním spojlerem optimalizuje proudění vzduchu  
a tím i výkon Vašeho vozu Jaguar XE.

2. LAPAČE NEČISTOT

Lapače nečistot vpředu a vzadu, 
opatřené logem Jaguar, navazují  
na linie modelu XE a chrání vozidlo 
před znečištěním a poškozením laku  
od odletujících kamenů. 

3. SPORTOVNÍ ZADNÍ  
SPODNÍ SPOJLER

Dodává se sériově pro výbavový 
stupeň S. Není možné v kombinaci  
s tažným zařízením. Není k dispozici 
pro R-Sport.

4. KRYTY ZRCÁTEK, LESKLE ČERNÉ

Leskle černé kryty zdůrazňují elegantní design 
vnějších zpětných zrcátek.
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5. KRYTY ZRCÁTEK, KARBON

Kryty zrcátek z prvotřídních uhlíkových 
vláken zvýrazní styl inspirovaný 
výkonem. 

6. BOČNÍ VENTILAČNÍ OTVORY, 
KARBON

Sportovní vzhled Vašeho XE završí 
ventilační otvory z uhlíkových vláken 

a exkluzivním logem Silverleaf. 

7. BOČNÍ VENTILAČNÍ OTVORY, 
LESKLE ČERNÉ

Leskle černé boční ventilační otvory 
dodávají vnějšímu designu vozu ještě 
více sebevědomí.

8. CHROMOVANÁ MASKA CHLADIČE

Chromované orámování masky chladiče a chromovaná lišta na nárazníku zdůrazní 
dynamický vzhled modelu XE.
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TRANSPORTNÍ SYSTÉMY
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1. PŘÍČNÍKY

Příčníky s označením Jaguar – nezbytné 
pro montáž veškerého vybavení sloužícího 
 k převozu zavazadel na střeše.  
Navrženy speciálně pro model XE.

2. STŘEŠNÍ BOX SPORT

Prostorný uzamykatelný střešní box  
s objemem 320 litrů je navržen  
pro přepravu sportovního náčiní. 
Rozměry 2060 x 840 x 340 mm. 

3. STŘEŠNÍ BOX NA ZAVAZADLA

Prostorný uzamykatelný střešní box 
o objemu 410 litrů.  
Rozměry 1750 × 820 × 450 mm.

4. NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ

Bezpečný systém k přepravě výbavy 
pro zimní sporty.

5.  VAK NA LYŽE

Vak na lyže je vyroben z odolného 
polyesteru 600D. Ochranu lyží zvyšuje 
polstrování. Přenášení usnadňují 
odnímatelné ramenní popruhy. Pojme 
dva páry lyží a hole o délce až 180 cm.
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6. DRŽÁK VYBAVENÍ  
PRO VODNÍ SPORTY

Univerzální systém pro přepravu 
různého vybavení pro vodní sporty,  
jako je surfovací prkno nebo kajak.

7. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ – ODNÍMATELNÉ

Odnímatelné tažné zařízení. Nejvyšší 
přípustná hmotnost přívěsu je 1 800 kg. 
Svislé zatížení je 75 kg. Součástí  
je také 13kolíková elektrická zásuvka. 
Odnímatelná část s koulí je navržena tak, 
aby ji bylo možné umístit do prostoru  
pod podlahou zavazadlového prostoru.

8. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL 
UPEVNĚNÝCH ZA VIDLICI  

Střešní nosič jízdních kol umožňuje 
snadnou a bezpečnou montáž jízdního 
kola po demontáži předního kola. 
Nosič je ideální pro lehká jízdní kola 
a pro závodní kola. Součástí dodávky 
je samostatný nosič na přední kolo. 
Snadná montáž, uzamykatelný nosič 
jízdních kol, do každého držáku lze 
upevnit jedno jízdní kolo.

9. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ 
ZAŘÍZENÍ

Kvalitní nosič kol připevněný  
k tažnému zařízení umožňuje pohodlnou 
přepravu jízdních kol. Nosič je vybaven 
mechanismem pro rychlé uvolnění  
a bezpečné upevnění. Díky důmyslnému 
provedení může být nosič odklopen  
od zádi vozidla, čímž je zajištěn přístup  
do zavazadlového prostoru.
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1. VOLIČ RYCHLOSTÍ S HLAVICÍ 
POTAŽENOU KŮŽÍ 

Speciálně navržený volič rychlostí  
s hlavicí potaženou prvotřídní tmavou 
kůží a pryžovými kroužky, zaručuje 
ovládání příjemné na dotyk.

2. OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY

Elegantní hliníkové lišty bočních prahů 
se rozsvítí po otevření dveří u řidiče  
či spolujezdce.

3. INDIVIALIZOVANÉ OSVĚTLENÉ 
PRAHOVÉ LIŠTY

Upravte si XE podle svého – přidejte 
na osvětlené prahové lišty svůj vlastní 
motiv, který bude zvýrazněn jemným, 
fosforově modrým světlem.

4. SPORTOVNÍ KRYTY PEDÁLŮ 

Kryty jsou vyrobeny z nerezové oceli  
a z pryže. Pevně drží na pedálech  
a dodávají jim moderní, sportovní 
vzhled.

5. HLINÍKOVÉ PÁČKY ŘAZENÍ

Řadicí páčky na volant, z prvotřídního 
hliníku. Povrch je strojově opracovaný, 
leštěný a eloxovaný, čímž je zajištěn 
vysoce kvalitní povrch této důležité 
součásti výbavy která propojuje řidiče  
s vozem.
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6. DRŽÁK PRO IPAD®1)

Držák pro iPad s označením Jaguar  
je určen k připevnění na opěrku hlavy 
na předním sedadle. Představuje 
flexibilní řešení zábavy pro cestující 
vzadu. Díky speciálnímu provedení lze 
iPad snadno a rychle připevnit  
i odstranit.

7. ÚLOŽNÝ SYSTÉM NA OPĚRADLA  
– KVALITNÍ KŮŽE

Speciální úložný systém pro zadní 
stranu opěradla z prémiové, vysoce 
kvalitní kůže slouží jako elegantní 
odkládací prostor v kabině pro malé 
předměty, které chcete mít po ruce.  
Je opatřen reliéfním označením Jaguar. 
Vnitřní části jsou vyrobeny z velmi 
kvalitních syntetických materiálů.

8. LUXUSNÍ KOBERCOVÉ ROHOŽE

Sada luxusních, na míru tvarovaných 
kobercových rohoží pro přední část 
interiéru, s hmotností vlasu 750 g/m2, 
reliéfním logem Jaguar a okraji 
lemovanými nubukovou kůží. Rohože 
umocňují příjemnou atmosféru v interiéru. 
K dispozici v barvách Oyster a Jet.

9. LUXUSNÍ ROHOŽ DO ZAVAZAD. 
PROSTORU

Prvotřídní rohož do zavazadlového 
prostoru, hustota vlasu 2 050 g/m2.

10. VĚŠÁK NA ŠATY 

Ramínko na šaty je připevněno  
k opěrce hlavy. Má chromovanou 
konstrukci a nese emblém Jaguar.  
Díky jednoduché a bezpečné montáži 
lze ramínko snadno připevnit. Jedná  
se o praktický způsob, jak přepravit 
oděvy bez pomačkání.

1) iPad® je ochrannou známkou společnosti Apple Inc registrovanou v USA a dalších zemích.
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1. SLUNEČNÍ CLONY – ZADNÍ OKNO   

Tyto odnímatelné sluneční clony  
lze snadno připevnit a sejmout;  
lze je složit a jednoduše uložit.

Jsou dodávány s úložnou taškou  
s emblémem Jaguar.

2. PRYŽOVÉ ROHOŽE

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

3. PRYŽOVÁ VANA  
DO ZAVAZADLOVĚHO PROSTORU  

Tato prvotřídní, přesně na míru vyrobená 
rohož ochrání podlahu zavazadelníku  
vozu XE. Lehkou a odolnou rohož lze 
snadno vyjmout a vyčistit.

4. LOKETNÍ OPĚRKA S VYHŘÍVANOU/
CHLAZENOU PŘIHRÁDKOU 

Chlazená nebo vyhřívaná přihrádka  
na potraviny a nápoje, která zároveň 
slouží jako středová loketní opěrka  
pro cestující na zadních sedadlech. 
Horní část je potažena kůží. Přihrádka 
je uchycena na místě bezpečnostním 
pásem prostředního sedadla  
a je napájena ze zadní přídavné zásuvky.

5. SKLÁDACÍ CHRÁNIČ NÁRAZNÍKU

Chrání zadní nárazník před škrábanci  
a oděrkami. Zároveň zabraňuje tomu,  
aby při nakládání a vykládání předmětů  
ze zavazadlového prostoru došlo  
ke znečištění oděvů. Je vyroben  
z odolné tkaniny. Byl navržen tak,  
aby jej bylo možné uložit do prostoru  
pod podlahou zavazadelníku.
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DOPLŇKY PRO KOLA
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1. SNĚHOVÉ ŘETEZY  

Tento systém se sněhovými řetězy 
podporuje trakci a záběr a je zárukou 
lepší mobility na sněhu, blátě a na ledě. 
Poznámka: Tento doplněk lze použít 
pouze pro 17" zimní kola, která jsou  
k dispozici jako příslušenství dodávané  
z výroby nebo prodejcem.

2. POJISTNÉ MATICE KOL

Chraňte svá kola pomocí chromovaných 
pojistných matic s přizpůsobeným 
designem, které zajišťují vysokou úroveň 
bezpečnosti.

3. ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA DISKY  
Z LEHKÝCH SLITIN

Jaguar a Autoglym spolupracovali  
při vývoji a důkladném testování 
jedinečného, vysoce účinného čističe 
kol. Tento čistič litých kol se speciálním 
složením je jediným čisticím prostředkem 
na kola, který splňuje přísné technické 
požadavky značky Jaguar a je oficiálně 
doporučován pro všechny modely Jaguar.

4. OZDOBNÉ KRYTKY VENTILKŮ

Přizpůsobte si model XE do nejmenšího 
detailu prostřednictvím těchto krytek 
ventilků kol, které jsou k dispozici  
v pěti provedeních.

5. KRYTY NÁBOJŮ KOL „UNION JACK“

Propůjčte kolům svého vozu stylový 
vzhled díky krytům nábojů kol s motivem 
vlajky Velké Británie.



JAGUAR DOPORUČUJE

Castrol EDGE Professional exklusiv empfohlen von Jaguar

GENAU DAS RICHTIGE MOTORÖL FÜR JAGUAR MOTOREN

www.castrol.at

Jaguar Broschüre 2014.indd   1 25.02.2014   11:50:43

Castrol EDGE Professional exklusiv empfohlen von Jaguar

GENAU DAS RICHTIGE MOTORÖL FÜR JAGUAR MOTOREN

www.castrol.at

Jaguar Broschüre 2014.indd   1 25.02.2014   11:50:43

Castrol EDGE Professional exklusiv empfohlen von Jaguar

GENAU DAS RICHTIGE MOTORÖL FÜR JAGUAR MOTOREN

www.castrol.at

Jaguar Broschüre 2014.indd   1 25.02.2014   11:50:43

15



16 1) Přední splitter a zadní spojler musí být použity na vozidle současně.

EXTERIÉR

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU 

Přední splitter a zadní spojler, chrom 1)  
Provedení chrom. Pro Pure, Prestige, Portfolio.  T4N7599

Zadní spojler (nutný lak v barvě vozu) T4N5462LML

Sportovní zadní spodní spojler T4N5633

Maska chladiče, chromovaná 

T4N3033

Pro vozidla s adaptivním tempomatem T4N5480

Pro vozidla s kamerou T4N3036

Pro vozidla s adaptivním tempomatem a kamerou T4N5481

Maska chladiče, černá lesklá 

T4N5870

Pro vozidla s adaptivním tempomatem T4N5872

Pro vozidla s kamerou T4N5871

Pro vozidla s adaptivním tempomatem a kamerou T4N5873

Boční kryty ventilačních otvorů, leskle černé 
Pravý T4N5176

Levý T4N5178

Boční kryty ventilačních otvorů, leskle černé, s nápisem R-Sport
Pravý T4N5177

Levý T4N5180

Boční kryty ventilačních otvorů, karbonové 
Pravý T2H6208

Levý T2H6209

Kryty zrcátek, chrom
Pravý C2D5488

Levý C2D5489

Kryty zrcátek, karbonové 
Pravý C2D6066PEC

Levý C2D6067PEC

Kryty zrcátek, karbonové 
Pravý C2P24176

Levý C2P24177

Lapače nečistot 

Přední, s nápisem Jaguar.  R-Sport  a S. T4N7513

Přední T4N7512

Zadní T4N7514

SPECIFIKACE JAGUAR XE
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TRANSPORTNÍ SYSTÉMY

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU 

Příčníky Příčníky jsou nutné pro montáž veškerých systémů k převozu zavazadel na střeše. T4N4709

Střešní nosič na zavazadla Nosič zavazadel se zvýšenými okraji (zahrádka). Nutné příčníky. C2A1536

Střešní box na zavazadla Objem 410 litrů. Nutné příčníky C2C41628

Střešní box Sport  Objem 320 litrů. Nutné příčníky. C2C41627

Velký střešní box Objem 430 litrů. Nutné příčníky. T2H7753

Vložky do střešního boxu na lyže/snowboard
Pomohou zajistit přepravované sportovní vybavení. Nutné příčníky. T2H8126

Velké. Pomohou zajistit přepravované sportovní vybavení. Nutné příčníky. T2H8127

Nosič – vodní sporty Nutné příčníky. C2Z21730

Nosič – zimní sporty Nutné příčníky. C2A1538

Vak na lyže Pojme dva páry lyží a hole o délce až 180 cm. C2Z23531

Univerzální nakládací /skladovací systém Univerzální zvedací a úložný systém je určen k montáži na strop garáže. C2Z30775

Nosič kol1) C2A1539

Nosič kol upevněných za vidlici Řešení pro lehká a závodní jízdní kola. Součástí je samostatný nosič předního kola. 
Nutné příčníky. C2A1540

Nosič jízdních kol na tažné zařízení 
Pro 2 jízdní kola C2Z22695

Pro 3 jízdní kola C2Z22697

Upínací popruh C2Z30776

Tažné zařízení2) 

Odnímatelné. Tažná kapacita 1 800 kg. Svislé zatížení 75 kg.  
Jeho součástí je také 13kolíková elektrická zásuvka. T4N7118

Elektricky ovládané. Tažná kapacita 1 800 kg. Svislé zatížení 75 kg.  
Jeho součástí je také 13kolíková elektrická zásuvka. T4N7119

Spodní zadní spojler/nárazník pro tažné zařízení (2 výfuky) T4N4860

Spodní zadní spojler/nárazník pro tažné zařízení (výfuk vlevo) T4N4861

Spodní zadní spojler/nárazník pro tažné zařízení (výfuk směřující dolů) T4N4862

Adaptér pro zásuvku (13 kolíků na 12N)3) C2Z21497

Adaptér pro zásuvku (13 kolíků na 12N a 12S)3) C2Z21496

Tažné lano T2H7951

1) Na vozidlo Jaguar XE mohou být namontovány maximálně 3 nosiče jízdních kol.  
2) Spodní část nárazníku musí být objednána samostatně.
3) Nutné při montáži tažného zařízení



18 1) Pouze pro modely s automatickou převodovkou

INTERIÉR 

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU 

Multifunkční volant s logem R-sport

Manuální převodovka T4N5751PVJ

Manuální převodovka, vyhřívaný volant T4N5752PVJ

Manuální převodovka, ovládání hlasem, omezovač rychlosti T2H6180PVJ

Manuální převodovka, vyhřívaný volant, ovládání hlasem,  
tempomat, omezovač rychlosti T2H6181PVJ

Automatická převodovka T4N5753PVJ

Automatická převodovka, vyhřívaný volant T4N5754PVJ

Automatická převodovka, ovládání hlasem, omezovač rychlosti T2H6182PVJ

Automatická převodovka, vyhřívaný volant, ovládání hlasem,  
tempomat, omezovač rychlosti T2H6184PVJ

Automatická převodovka, ovládání hlasem, tempomat, omezovač rychlosti T4N5756PVJ

Automatická převodovka, vyhřívaný volant, ovládání hlasem,  
tempomat, omezovač rychlosti T4N5757PVJ

Volič rychlostí 

S krytem z luxusní černé kůže C2D21919PVJ

Pouzdro ze stříbrného kovu, protiskluzové úchytky z černé pryže C2D21956

Pouzdro z červeného kovu, protiskluzové úchytky z černé pryže T4N7534

Páčky řazení na volantu, hliníkové1) 
2dílná sada T2R6547MMU

2dílná sada, červená T2R6547CAY

Sportovní kryty pedálů 
Pro vozy s manuální převodovkou T2H3747

Pro vozy s automatickou převodovkou T2H3746

Osvětlené prahové lišty 2dílná sada T4N7600

Osvětlené prahové lišty – personalizovaný nápis 2dílná sada T4N7511

Prahové lišty - vlajka „Union Jack“ 2dílná sada T4N7509

SPECIFIKACE JAGUAR XE
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2) iPad je ochrannou známkou společnosti Apple Inc registrovanou v USA a dalších zemích.
3) WhiteFare je registrovaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC. Používání této značky v materiálech Jaguar Land Rover povoluje licence.

INTERIÉR  

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU 

Kobercové rohože
„Jet“, 4dílná sada T4N2703PVJ

„Oyster“, 4dílná sadat T4N2703AMT

Luxusní kobercové rohože 
„Jet“, 4dílná sada T4N2703PVJ

„Oyster“, 4dílná sada T4N2703AMT

Kobercová rohož do zavazadlového prostoru 2.050 g/m2 T4N7147PVJ

Základna ISOFIX pro dětskou sedačku C2C32923

Dětská sedačka pro malé děti Pro malé děti, váha do 13 kg (od narození do cca 12–15 měsíců) C2D21866

Dětská sedačka
Váha dítěte od 9 do 18 kg (cca 9 měsíců až 4 roky) C2C35104

Váha dítěte od 15 do 36 kg (cca 4 roky až 12 let) C2C35572

Držák pro iPad® 2) 
iPad® 2/3/4 T2H7757

iPad® Mini T2H7758

Sluchátka White Fire® 3) T4N4355

Věšák na šaty  T2H7759

Úložný systém na opěradla T2H7760

Úložný systém na opěradla, kvalitní kůže C2Z24589

Středová loketní opěrka s chlazenou/vyhřívanou přihrádkou T2H7739

Clona na okna 
Boční okna T4N7504

Zadní okno T4N7505

Clona s ochranou před UV zářením Čelní okno T2H7755



20 1) Ochrana nárazníku je vyrobena z pevné látky a je možné ji složit a uschovat v přihrádce pod podlahou zavazadlového prostoru.

INTERIÉR 

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU 

Ochranná plachta T4N7502

Udržovaci nabíječka akumulátoru C2P24104

Dobíjitelná svítilna T2H7747

Hasící přístroj Je dodávána s dobíjecím zařízením, které je umístěno v zavazadlovém prostoru. T2H7129

Lékarnička pro první pomoc C2S1026

Výstražný trojúhelník C2P2895

Sada náhradních žárovek T4N7503

Startovací kabely T2H7740

Skládací ochrana zad. nárazníku1) T2H7950

Ochrana proti ušpinění sedadel Ochranné potahy pro zadní řadu sedadel T4N7498

Sada pryžových rohoží 2dílná, na podlahu před předními sedadly T4N7496

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru  T4N7497

Pryžová rohož do zavazadlového prostoru – prodloužení T2H7734

Pryžová vana do zavazadlového prostoru
Pevná pryžová, lehká, se zvýšenými okraji, omyvatelná. T4N7500

Pevná pryžová, lehká, se zvýšenými okraji, omyvatelná. Pro vozy s náhradním kolem T4N7501

Skládací organizér do zavazadlového prostoru T2H7752

Postranní síťka do zavazadlového prostoru T4N7499

Síť na podlahu zavazadlového prostoru T2H7746

SPECIFIKACE JAGUAR XE
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2) Upozornění. Toto příslušenství je možné použít pouze pro disky z lehkých slitin velikosti 17"
3) Tento čistič disků z lehkých slitin je jediným povoleným prostředkem na čištění disků, který odpovídá přísným technickým požadavkům společnosti Jaguar a který je doporučený  

pro všechny vozy Jaguar.   

DOPLŇKY PRO KOLA  

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU 

Systém podpory trakce kol „Spike Spider“2) 2dílná sada XR836517

Sněhové návleky 2dílná sada, zlepšuje trakci na sněhu a na ledu C2D43005

Disk pro dojezdové náhr. kolo 18" Hliníkový, červený. (nutno dokoupit dojezdovou pneumatiku) C2C18570

Pojistné matice kol 
Chromované, 4dílná sada C2D42934

Černé, 4dílná sada C2D42935

Matice kol
Chromované, 4dílná sada C2D20072

Černé, 4dílná sada C2D20073

Kryt nábojů s emblémem „Union Jack“ T2R5513

Ozdobné krytky ventilků kol 

„Black Jack“, 4dílná sada C2D19598

„Growler“, 4dílná sada C2D19596

„Union Jack“, 4dílná sada C2D19599

„R Type“, 4dílná sada C2D19597

„Nitrogen“, 4dílná sada C2D52549

Manometr C2P24751

Čisticí prostředek na disky kol3) 500 ml C2D20074

Kartáč na disky kol C2D16488
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Další informace naleznete na níže uvedených internetových stránkách  
nebo u Vašeho autorizovaného prodejce Jaguar

Váš prodejce společnosti Jaguar

Upozornění: Uvedené ceny nezahrnují náklady na montáž a lakování. Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, doporučené, 
směrné a včetně DPH. Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. Vezměte prosím na vědomí, že některé aerodynamické 
díly a některá kola z lehkých slitin podléhají schválení.     Stav: 5/2015

accessories.jaguar.com/cz/cs/

JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC
A divison of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Fürbergstr. 51 / Postfach 110
A-5020 Salzburg
Rakousko

www.jaguar.cz


