
ROČNÍ OBDOBÍ SE MĚNÍ  –  
RADOST Z JÍZDY ZŮSTÁVÁ
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NA ZIMU V PLNÉ ZBROJI

Dny se zkracují, teploty klesají a Váš Jaguar se bude už brzy 
potýkat s deštěm, chladem a možná i sněhem. Připravte proto  
své auto na zimu včas a pojistěte si příjemné chvíle za volantem  
i na chladné dny.

U nás k tomu najdete například kompletní zimní kola s posílenou 
trakcí, dokonale sladěné originální příslušenství, ale také stylové 
doplňky z kolekce Jaguar – to vše v kombinaci s profesionálním 
servisem, jako je výměna kol nebo kontrola Jaguar Winter Check. 
Načerpejte inspiraci na následujících stranách naší nabídky.
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PŘIPRAVTE SE NA VÍTR  
A CHLAD 
s kontrolou Jaguar Winter Check

Neodolatelná nabídka pro váš Jaguar: Při předsezónní kontrole 
Jaguar Winter Check vám náš servisní tým zkontroluje stav  
a funkčnost všech důležitých částí vozu, abyste i v největší slotě 
dosáhli pohodlně svého cíle.

AKČNÍ CENA: 
 1 090 Kč

Stěrače a ostřikovače 
kontrola a doplnění nemrznoucí směsi

Baterie 
kontrola stavu

Motorový olej 
kontrola množství oleje

Chladicí soustava 
nastavení systému a doplnění nemrznoucí 
směsi

Hnací řemen 
kontrola stavu a napnutí

Brzdová soustava 
kontrola funkce a množství brzdové 
kapaliny

Pneumatiky 
kontrola tlaku a hloubky profilu

Nárazníky 
vizuální kontrola

Osvětlení 
kompletní kontrola funkce

Přední okno 
kontrola poškození

Karoserie 
vizuální kontrola

PROSTĚ BEZKONKURENČNÍ 
Originální díly

Při údržbě a opravách používáme jako váš partner Jaguar vždy originální díly, 
které byly testovány za nejextrémnějších podmínek a jsou dokonale vyladěny  
na váš Jaguar. Zachováme tím originální stav vašeho vozu a pomůžeme vám 
bezpečně proplout zimním obdobím – např. novými brzdovými kotouči nebo 
gumičkami stěračů. Obraťte se na nás, rádi vám vypracujeme individuální nabídku.
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ZIMNÍ PNEUMATIKY
Spolehlivý výkon a robustní vzhled: námi ověřené a doporučené zimní pneumatiky 
padnou na chlup přesně na naše originální ráfky a při testování jsou vystaveny 
teplotám až -30 °C a zkušebním jízdám na ledovatém povrchu. Naše zimní 
pneumatiky – všechny označené symbolem sněhové vločky v hoře – si poradí  
i s nejprudším deštěm: spolehlivou přilnavost prokazují v testech i za mokra a při 
vysokých rychlostech. Následné testy stability garantují prvotřídní ovladatelnost  
i při dynamických manévrech. Zimní pneumatiky, které jsme důkladně otestovali  
a vybrali pro naše kompletní zimní kola, jsou všechny k dostání také samostatně – 
individuální nabídku vám rád předloží váš partner Jaguar.

ORIGINÁLNÍ RÁFKY JAGUAR
Také naše ráfky podrobujeme celé řadě přísných testů, abychom měli jistotu,  
že budou ideálně připraveny i do těch nedrsnějších podmínek. Teplota: Naše ráfky 
musí odolávat teplotám mezi -40 a 80 °C a relativní vlhkosti vzduchu 100 %.  
Vlivy prostředí: Při testování se snažíme simulovat všechno myslitelné zatížení,  
a proto jsou naše ráfky vystaveny po delší dobu skutečnému nečasu, špíně,  
prachu a dokonce působení soli. Obrubníky: Naše ráfky absolvují také crash testy 
– při 40 km/h musí vydržet náraz do 150 mm vysoké hrany obrubníku, aniž  
by ztratily svůj tvar či kvalitu.

USKLADNĚNÍ KOL
Šetřete místo, čas a prodlužte životnost svých kol.

Při správném uskladnění je uchráníte před působením světla a tepla. Směs gumy získá 
svou pevnost a bude chráněna před trhlinami.
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OPTIMÁLNÍ 
TRAKCE  
Kompletní zimní kola Jaguar

Originální kompletní zimní kola 
Jaguar zajistí v dešti, na sněhu  
a ledovce spolehlivou trakci  
a minimální možnou brzdnou dráhu 
při nepříznivých podmínkách  
na silnici a teplotách pod 7 °C. 
Abyste se mohli bezpečně vydat  
i na delší cesty, jsou všechny naše 
pneumatiky vybaveny snímači tlaku 
TPMS.

Všechna kompletní zimní kola  
jsou pochopitelně kontrolována 
intenzivními zátěžovými testy  
a strojně obouvána podle 
nejpřísnějších kritérií tak, aby 
vyhověla vysokým nárokům značky 
Jaguar na bezpečnost. Naše 
pneumatiky navíc nesou označení 
sněhové vločky v hoře, které  
je například v Německu povinné  
pro všechny zimní pneumatiky 
vyrobené od roku 2018.

Rozhodněte se pro kvalitu bez 
kompromisů a dodejte svému vozu 
jedinečný vzhled – nabízíme 
kompletní zimní kola v různých 
designech, které jsou dokonale 
sladěny s exteriérem vašeho Jaguaru.

KDO MAŽE, TEN JEDE 
Kvalita Castrol

Jaguar už dlouho úzce spolupracuje s výrobcem olejů 
Castrol, aby mohl dokonale uzpůsobenými oleji dlouhodobě 
zvyšovat výkon svých motorů a snižovat emise oxidu 
uhličitého. Můžeme tak garantovat, že mazivo bude splňovat 
naše vysoké požadavky. Z tohoto důvodu doporučujeme pro 
váš vůz Jaguar olej Castrol EDGE® Professional.

ABY VŠE BĚŽELO, JAK MÁ 
se servisem kol Jaguar

Kromě odborné výměny kol vám náš servisní tým  
zkontroluje profil, dezén a nahuštění pneumatik, abyste  
zimou projeli pokud možno bezpečně. Na přání vám  
kromě toho uskladníme vaše letní kola.
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Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola  
a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje 
ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle 
nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném znění 
zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost 
přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete 
na zadní straně.

19" STYLE 
1028 20" STYLE 

1029

Objednací číslo: Dunlop 
X351-19-S-01L
X351-19-S-01R

Dunlop 
X351-19-S-02L
X351-19-S-02R

Pirelli 
X351-20-S-01

Pirelli  
X351-20-S-02

Velikost kol: přední 
245/45R19

zadní 
275/40 R19

přední 
245/40 R20

zadní 
275/35 R20

Design ráfků: 10 paprsků,  
Sparkle Silver

10 dvojitých paprsků,  
Sparkle Silver

Název pneumatik: Dunlop Winter Sport 
3D (J)

Dunlop Winter Sport 
3D (J)

Pirelli Sottozero 2 Pirelli Sottozero 2

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost: E 68dBE C 70dBE C 72dBC C 73dBC

JAGUAR XJ

| 7



8 |



18" STYLE  
              1024 19" STYLE 

1023 20" STYLE  
1025 20" STYLE 

5040

Objednací číslo: Pirelli 
X152-18-S-01L
X152-18-S-01R

Pirelli  
X152-18-S-02L
X152-18-S-02R

Continental 
X152-19-S-01L
X152-19-S-01R

Continental  
X152-19-S-02L
X152-19-S-02R

Pirelli 
X152-20-S-01L
X152-20-S-01R

Pirelli  
X152-20-S-02L
X152-20-S-02R

Pirelli 
X152-20-B-01L
X152-20-B-01R

Pirelli  
X152-20-B-02L
X152-20-B-02R

Velikost kol: přední 
245/45 R18

zadní 
275/40 R18

přední 
245/40 R19

zadní 
275/35 R19

přední 
255/35 R20

zadní 
285/30 R20

přední 
255/35 R20

zadní 
285/30 R20

Design ráfků: 10 paprsků,  
Sparkle Silver

10 paprsků,  
Sparkle Silver

9 paprsků,  
Sparkle Silver

5 paprsků,  
Gloss Black

Název pneumatik: Pirelli Sottozero 3 (J) Continental 
WinterContact TS860 
S FR

Pirelli Sottozero 3 (J) Pirelli Sottozero 3 (J)

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vpředu: B 72dBB C 72dBC B 73dBE B 73dBE

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vzadu: B 73dBC C 73dBC B 75dBE B 75dBE

Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném
znění zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete na zadní straně.

JAGUAR F-TYPE
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Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném
znění zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete na zadní straně.

18"          STYLE  
1022 19"STYLE  

5038 20"STYLE  
5035 20"STYLE  

5036 20"STYLE  
5031

Objednací číslo: Michelin 
X761-18-S-01L
X761-18-S-01R

Pirelli 
X761-18-S-02L
X761-18-S-02R

Continental 
X761-19-D-03

Michelin 
X761-19-D-02L
X761-19-D-02R

Pirelli 
X761-20-B-01L
X761-20-B-01R

Continental  
X761-20-B-02

Pirelli  
X761-20-S-01L
X761-20-S-01R

Continental  
X761-20-S-02

Pirelli  
X761-20-D-01L
X761-20-D-01R

Continental  
X761-20-D-02

Velikost kol: 255/60 R18 255/55 R19 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20

Design ráfků: 15 paprsků,  
Sparkle Silver

5 dvojitých paprsků, 
Silver, Dark Grey, 
Diamant Turned

5 dvojitých paprsků, 
Gloss Black

5 dvojitých paprsků,
Sparkle Silver

5 dvojitých paprsků, 
Silver,  
Diamant Turned

Název pneumatik: Michelin Latitude 
Alpin LA2

Continental 
WinterContact 
TS850 P SUV

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vpředu: C 69dBE C 73dBC C 72dBC C 72dBC C 72dBC

Název pneumatik: Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Michelin Latitude 
Alpin LA2

Continental 
WinterContact 
TS850 P SUV

Continental 
WinterContact 
TS850 P SUV

Continental 
WinterContact 
TS850 P SUV

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vzadu: C 72dBB C 72dBE C 72dBC C 72dBC C 72dBC

JAGUAR F-PACE
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JAGUAR E-PACE

Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném
znění zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete na zadní straně.

17"          STYLE  
1005 18"STYLE  

9008 19"STYLE  
1039 20"STYLE  

5054 20"STYLE  
5051

Objednací číslo: Michelin 
X540-17-S-03L
X540-17-S-03R

Nokian 
X540-17-S-04L
X540-17-S-04R

Michelin  
X540-18-S-01L
X540-18-S-01R

Pirelli 
X540-18-S-02L
X540-18-S-02R

Pirelli  
X540-19-S-01L
X540-19-S-01R

Nokian  
X540-19-S-03L
X540-19-S-03R

Michelin  
X540-20-S-01L
X540-20-S-01R

Pirelli  
X540-20-S-02L
X540-20-S-02R

Michelin  
X540-20-D-01L
X540-20-D-01R

Pirelli  
X540-20-D-02L
X540-20-D-02R

Velikost kol: 235/65 R17 235/60 R18 235/55 R19 245/45 R20 245/45 R20

Design ráfků: 10 paprsků,  
Sparkle Silver

9 paprsků,  
Sparkle Silver

10 paprsků,  
Sparkle Silver

5 paprsků,  
Sparkle Silver

5 dvojitých paprsků, 
Diamant Turned

Název pneumatik: Michelin Pilot Alpin 
5 SUV

Michelin Latitude 
Alpin LA2

Pirelli Scorpion 
Winter

Michelin Latitude 
Alpin LA2

Michelin Latitude 
Alpin LA2

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vpředu:

B 68dBC C 72dBC C 72dBB C 72dBE C 72dBE

Název pneumatik: Nokian WR SUV 4 Pirelli Scorpion 
Winter

Nokian WR SUV 4 Pirelli Scorpion 
Winter

Pirelli Scorpion 
Winter

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vzadu: C 72dBC B 72dBC C 72dBC B 72dBC B 72dBC
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JAGUAR I-PACE

Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném
znění zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete na zadní straně.

18"          STYLE  
5055 18"STYLE  

1022 20"STYLE  
5068 20"STYLE  

5068 20"STYLE  
6007 22"STYLE  

5056

Objednací číslo: Pirelli 
X590-18-D-01

Nokian 
X590-18-D-02L
X590-18-D-02R

Pirelli  
X590-18-S-01

Nokian  
X590-18-S-02L
X590-18-S-02R

Pirelli 
X590-20-D-01

Pirelli  
X590-20-B-01

Pirelli  
X590-20-S-01

Pirelli  
X590-22-D-01

Velikost kol: 235/65 R18 235/65 R18 245/50 R20 245/50 R20 245/50 R20 255/40 R22

Design ráfků: 5 dvojitých paprsků, 
Diamant Turned

15 paprsků,  
Sparkle Silver

5 paprsků,  
Diamant Turned

5 paprsků,  
Gloss Black

6 paprsků,  
Sparkle Silver

5 dvojitých paprsků, 
Diamant Turned

Název pneumatik: Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Pirelli Scorpion 
Winter (J)

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vpředu: C 72dBC C 72dBC B 72dBC B 72dBC B 72dBC B 72dBC

Název pneumatik: Nokian  
WR SUV 4

Nokian  
WR SUV 4

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vzadu: C 72dBC C 72dBC
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JAGUAR XF / XF SPORTBRAKE

Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném
znění zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete na zadní straně.

17" STYLE 
9005 18" STYLE  

7011 19" STYLE
7013 19" STYLE 

5035

Objednací číslo: Dunlop 
X260-17-S-01L
X260-17-S-01R

Michelin 
X260-17-S-02L
X260-17-S-02R

Pirelli 
X260-18-S-01L
X260-18-S-01R

Dunlop 
X260-18-S-02L
X260-18-S-02R

Pirelli 
X260-19-S-01L
X260-19-S-01R

Dunlop 
X260-19-S-02L
X260-19-S-02R

Pirelli 
X260-19-B-01L
X260-19-B-01R

Dunlop 
X260-19-B-02L
X260-19-B-02R

Velikost kol: 225/55 R17 245/45 R18 245/40 R19 245/40 R19

Design ráfků: 9 paprsků, Turbine
Sparkle Silver

7 dvojitých paprsků,
Sparkle Silver

7 dvojitých paprsků,
Sparkle Silver

5 paprsků,
Gloss Black

Název pneumatik: Dunlop Winter Sport 5 Pirelli Sottozero 3 (J) Pirelli Sottozero 3 (J) Pirelli Sottozero 3 (J)

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vpředu: B 69dBC B 72dBB B 72dBB B 72dBB

Název pneumatik: Michelin Alpin A5 Dunlop Winter Sport 5 Dunlop Winter Sport 5 Dunlop Winter Sport 5

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost – vzadu: B 71dBE B 69dBC B 69dBC B 69dBC
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JAGUAR XE

Součástí výrobku jsou emblém v náboji kola a matice.
Informace ke schváleným pneumatikám a údaje ke spotřebě paliva a emisím CO₂, které se podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném
znění zjišťují podle cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítávají na jízdní cyklus NEDC, naleznete na zadní straně.

17" STYLE 
1016 17" STYLE 

1047 18" STYLE 
7009 19" STYLE 

5071 19" STYLE 
5031

Objednací číslo: Pirelli 
X760-17-S-01L
X760-17-S-01R

Dunlop 
X760-17-S-02L
X760-17-S-02R

Pirelli 
X760-17-S-03L
X760-17-S-03R

Dunlop 
X760-17-S-04L
X760-17-S-04R

Pirelli 
X760-18-S-01L
X760-18-S-01R

Continental 
X760-18-S-02

Pirelli 
X760-19-S-01L
X760-19-S-01R

Pirelli 
X760-19-S-02L
X760-19-S-02R

Michelin 
X760-19-S-11

Michelin 
X760-19-S-12

Pirelli 
X760-19-B-01L
X760-19-B-01R

Pirelli 
X760-19-B-02L
X760-19-B-02R

Michelin 
X760-19-B-11

Michelin 
X760-19-B-12

Velikost kol: 205/55 R17 205/55 R17 225/45 R18 přední 
225/40 R19

zadní 
255/35 R19

přední 
225/40 R19

zadní 
255/35 R19

přední 
225/40 R19

zadní 
255/35 R19

přední 
225/40 R19

zadní 
255/35 R19

Design ráfků: 15 paprsků,
Sparkle Silver

10 paprsků, Turbine,  
Sparkle Silver

7 dvojitých paprsků,
Sparkle Silver

5 dvojitých paprsků,  
Sparkle Silver

5 dvojitých paprsků,  
Gloss Black

Název pneumatik: Pirelli  
Sottozero 3 (J)

Pirelli  
Sottozero 3 (J)

Pirelli  
Sottozero 3 (J)

Pirelli Sottozero 
3 (J)

Michelin Pilot 
Alpin PA4

Pirelli Sottozero 
3 (J)

Michelin Pilot 
Alpin PA4

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost:

B 72dBC B 72dBC B 72dBE B 72dBE C 70dBE B 72dBE C 70dBE

Název pneumatik: Dunlop  
Winter Sport 5

Dunlop  
Winter Sport 5

Continental 
WinterContact  
TS850 P

Palivová účinnost / přilnavost  
za mokra / vnější hlučnost: B 71dBC B 71dBC C 72dBE B 73dBE C 71dBC B 73dBE C 71dBC

přední:

zadní:

přední:

zadní:

přední:

zadní:

přední:

zadní:
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PŘESNĚ PRO VAŠE ZIMNÍ AKTIVITY

Střešní box na zavazadla „Sport“ 1) 
Prostorný, uzamykatelný střešní box na sportovní 
vybavení s kapacitou 320 litrů a rozměry 206 x 84 x 34 
cm. Nosnost 75 kg. Nutný příčný střešní nosič.

Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XF Sportbrake,  
Jaguar E-PACE, Jaguar F-PACE

 
 22 977 Kč

Vložka k uchycení lyží a snowboardů1) 
S touto vložkou uložíte lyže a snowboardy bezpečně 
do střešního boxu na zavazadla a do střešního boxu 
na zavazadla „Sport“.

Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XF Sportbrake,  
Jaguar E-PACE, Jaguar F-PACE

 
 2 027 Kč

Nosič lyží a snowboardů1) 
Tento aerodynamický držák z hliníku slouží jako 
spolehlivé řešení k převozu zimního vybavení.

Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XF Sportbrake, 
Jaguar E-PACE, Jaguar F-PACE, Jaguar I-PACE

 
 6 864 Kč

Jaguar Gear – originální příslušenství

Ať jedete do práce, nebo se chystáte na zimní sporty: s naším originálním 
příslušenstvím budete vy i vaše vozidlo ideálně připraveni na chladné období roku. 
Stejný tým, který vyvíjel váš model Jaguaru, se podílel také na návrhu a důsledném 
testování originálního příslušenství Jaguar Gear. Inteligentní transportní systémy, 
stylové doplňky nebo podpora trakce – na své si zde přijde každý.

Kompletní nabídku produktů z řady příslušenství Jaguar Gear naleznete  
na gear.jaguar.com/cz/cs. Obraťte se na nás, rádi vám vypracujeme individuální 
nabídku.

1)K montáži střešního příslušenství musí být z výroby objednáno střešní zábradlí (s výjimkou Jaguaru E-PACE a I-PACE). K montáži střešního příslušenství jsou dále nutné příčné střešní nosiče.  
Pro informace o konkrétních nosnostech vašeho příslušenství jsme vám rádi k dispozici. Jsou-li nad satelitními anténami na střeše umístěny předměty, může dojít ke zhoršení kvality příjmu navigačního 
systému nebo satelitního rádia. Také při otvírání posuvné střechy vozidla dejte pozor na doplňky namontované na střeše, aby nedošlo k jejich vzájemné kolizi.
2)Rádi vám poskytneme informace o kompatibilitě s vaším vozidlem. Další informace a ceny vám sdělí smluvní partneři Jaguar.
Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny včetně DPH a montáže. Příslušenství Jaguar Gear, které zakoupíte do jednoho měsíce nebo do nájezdu 1 600 km
od zakoupení vozidla (co nastane dříve), je kryto platnou zárukou na vozidlo. Další informace k Jaguar Gear naleznete na adrese gear.jaguar.com/cz/cs
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Pryžové rohože2) 

S těmito pryžovými rohožemi ochráníte koberce  
v interiéru svého Jaguaru před špínou a vodou.

Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XF Sportbrake,  
Jaguar E-PACE, Jaguar F-PACE, Jaguar I-PACE, 
Jaguar F-TYPE, Jaguar XJ

 od 2 802 Kč

Vak na lyže2) 
Tento vak na lyže z odolného polyesteru 600D 
je polstrovaný, aby bylo vaše sportovní vybavení 
optimálně chráněno, a je vybaven odnímatelným 
popruhem přes rameno pro snadné přenášení.  
Až na dva páry lyží a holí – do délky 180 cm.

Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar XF Sportbrake,  
Jaguar XJ, Jaguar E-PACE, Jaguar F-PACE,  
Jaguar I-PACE

 4 882 Kč

Sněhové řetězy otestované a schválené 
automobilkou Jaguar. Další informace vám  
ochotně poskytnou partneři Jaguar.

 Cena na vyžádání

Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny včetně DPH a montáže.

2323
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ACTIVE PACK 
Jaguar F-PACE 

Nový paket Active Pack zvýší užitnou hodnotu vašeho vysoce výkonného SUV  
a přinese ještě vyšší univerzálnost a efektivitu. Obsahuje právě to, co potřebujete  
k rozšíření každodenní praktičnosti svého vozu. Požitek jízdy s Jaguarem tak bude 
ještě osobnější, mnohostrannější a dlouhodobější.

Skládací organizér do 
zavazadlového prostoru

Tento skládací organizér díky 
dvěma pevným popruhům  
zajistí, že se předměty nebudou 
za jízdy kutálet po zavazadlovém 
prostoru a jejich převoz bude 
bezpečný.

Pryžová vana do zavazadlového 
prostoru

Tato vana do zavazadlového 
prostoru, na míru střižená pro 
váš Jaguar F-PACE, chrání 
zavazadlový prostor před 
nečistotami a vodou. Není 
kompatibilní s vozidly  
s plnohodnotným rezervním 
kolem či mříží k oddělení 
zavazadlového prostoru.

Pryžové rohože 

S těmito pryžovými rohožemi 
ochráníte koberce v interiéru 
svého vozidla před špínou  
a vodou. K dostání jako sada.

Příčné střešní nosiče 

Příčné střešní nosiče lze díky 
jedinečnému rychloupínacímu 
systému připevnit ke střešnímu 
zábradlí i bez nářadí. Umožňují 
využití mnoha střešních 
transportních systémů.

Ochrana nárazníku 

Tato rozkládací ochrana 
nárazníku z robustní tkaniny 
ochrání zadní nárazník před 
škrábanci a důlky, navíc zajistí, 
že si při nakládání a vykládání 
zavazadel neušpiníte oblečení 
o nárazník. Ochranu nárazníku 
lze uložit do přihrádky pod 
ložnou plochou.

CENA PAKETU: 
 21 663 Kč

Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi vám poradíme.

Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny včetně DPH a montáže. 
Nabídka je platná od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019. Příslušenství Jaguar Gear, které zakoupíte do jednoho měsíce 
nebo do nájezdu 1 600 km od zakoupení vozidla (co nastane dříve), je kryto platnou zárukou na vozidlo. 
Další informace k Jaguar Gear pro váš Jaguar F-PACE naleznete na adrese gear.jaguar.com/cz/cs
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PRVOTŘÍDNÍ ZÁBAVA VE VAŠEM 
KLASIKOVI  
se systémem infotainmentu Classic

Vybavte si svého klasika pro budoucnost – a to v autentickém stylu vašeho vozidla.  
Se systémem infotainmentu Jaguar Classic budete všechny funkce ovládat  
pohodlně z 3,5" HD dotykového displeje, budete moci využívat Bluetooth a GPS 
navigaci, vychutnávat si DAB+ tuner a hands-free telefonování.  
Informujte se u nás o možnostech nového systému infotainmentu.
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JAGUAR  
Prodloužená záruka na nový vůze

S prodlouženou zárukou Jaguar nabízíme rozsáhlou kompletní záruku  
na nový vůz, která vám dodá jistotu a kontrolu nad výdaji – téměř ve stejné 
míře, jako u původní záruky výrobce.

Záruka zahrnuje všechny mechanické, elektrické, elektronické, pneumatické  
a hydraulické díly, které spadají do originální dodávky výrobce, s výjimkou 
dílů podléhajících opotřebení.

Bude-li, navzdory očekávání, po uplynutí 3leté záruky výrobce nutná  
na vozidle oprava, Jaguar vám s prodlouženou zárukou na nový vůz  
garantuje, že převezme náklady až ve výši 100 %. Vybírat můžete ze dvou 
různých časových modelů – s oběma si však můžete i nadále užívat vždy  
a všude jistotu, na kterou jste zvyklí, a můžete se spolehnout na dokonalý  
výkon. 

Další výhody prodloužené záruky Jaguar na nový vůz: 

– velkorysé záruční plnění i kilometrické paušály
– originální díly Jaguar
– firmou Jaguar schválení technici
– ochrana před nečekanými výdaji na opravy
– na míru střižené garanční smlouvy
– volitelně 12 nebo 24 měsíců
– nízké náklady na tuto doplňkovou záruku 

Podrobné informace o rozsahu záručního plnění vám ochotně poskytnou  
partneři Jaguar.
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JSME TU PRO VÁS 
Služba mobility Jaguar 

Při nechtěných zastávkách je rychlá pomoc vždy jen otázkou správného 
telefonního čísla. Služba mobility Jaguar je tu pro vás 24 hodin denně,  
abyste mohli v případě neplánovaných událostí co nejdříve pokračovat v cestě.  
A to v tuzemsku i zahraničí.

Telefonní číslo tuzemsko: 261 000 556 

Telefonní číslo zahraničí: +420 261 000 556

ABYSTE VĚDĚLI, KUDY KAM 
Aktualizace map Jaguar

Jeďte vždy tou nejvýhodnější cestou a využijte v rámci kontroly Winter Check 
možnosti nechat si nahrát nejnovější mapy. Jen tak vás dovede Jaguar do cíle  
vždy nejrychleji. 

S otázkami k aktualizacím map se prosím obracejte přímo na nás.
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CHLADNÝM OBDOBÍM ROKU 
STYLOVĚ  
Kolekce Jaguar 

Elegantní funkční oblečení, stylová cestovní zavazadla, lifestylové 
příslušenství a dárky pro velké i malé fanoušky – inspirováni 
estetikou našich vozidel vytvořili naši návrháři exkluzivní kolekci 
Jaguar. Pocit životního stylu „Jaguar“ si tak můžete dopřát,  
kdy jen chcete.

Kolekci Jaguar si ostatně můžete prohlédnout online  
na jaguar.cz/branded-goods nebo se stavte přímo u nás.
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Informace o pneumatikách, které jsou pro vaše vozidlo schváleny, naleznete v ES prohlášení o shodě a v technickém průkazu. V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

Spotřeba paliva v l/100 km: 11,9 – 4,8 (komb.); emise CO₂ v g/km: 272 – 126; u uvedených hodnot spotřeby a emisí CO₂ se jedná o hodnoty stanovené podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném znění podle 
cyklu WLTP a pro srovnatelnost přepočítané na jízdní cyklus NEDC.  

Váš smluvní partner Jaguar:

Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny včetně DPH. Chyby 
tisku a sazby vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen vyhrazeny.
 Stav: 09/2018

Jaguar Land Rover Czech Republic 
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH
Siezenheimer Straße 39a
5020 Salzburg 
Rakousko

www.jaguar.cz

CASTROL EDGE PROFESSIONAL 
EXCLUSIVELY RECOMMENDED BY JAGUAR


