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OBJEVTE ORIGINÁLNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR 

Váš Jaguar XJ zvládá každou jízdní situaci s naprostým přehledem  
a elegancí. Exkluzivní příslušenství Jaguar je vyvinuto tak, aby  
vyhovovalo vysokým technickým a estetickým nárokům Vašeho  
vozu Jaguar. Dodejte svému vozu Jaguar zcela osobní nádech  
a vybírejte z rozsáhlé kolekce stylového a praktického příslušenství  
pro interiér i exteriér vozu, ve které najdete vše od designových  
prvků, přepravních systémů, kol a příslušenství pro kola. 

DŮMYSLNOST PŘI VÝVOJI  
A KONSTRUKCI 

Na vývoji Vašeho modelu Jaguar se podílel tým odborníků, který je 
také odpovědný za konstrukci a testy originálního příslušenství Jaguar. 
Každý člen týmu zná každý díl ve voze Jaguar do nejmenšího detailu. 
Tyto znalosti pak využívá při vývoji příslušenství tak, aby představovalo 
perfektní doplnění celkového designu vozu a umožňovalo ideální  
optimalizaci jeho vlastností. 
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OTESTOVÁNO PODLE PŘÍSNÝCH STANDARDŮ 

Každý jednotlivý produkt z řady originálního příslušenství Jaguar podstupuje náročné  
a důkladné testy, které mají zaručit jeho bezvadnou kvalitu a schopnost poskytovat  
trvalý požitek z jízdy. Všechny produkty příslušenství splňují vysoké standardy,  
které očekáváte od značky Jaguar, a perfektně ladí s Vaším vozem. Pro zajištění  
vynikající funkčnosti za každého počasí se testy provádějí v extrémních teplotních  
podmínkách. Příslušenství Jaguar má také vysokou odolnost proti korozi, což umožňuje  
jeho bezstarostné používání i např. ve vlhkém klimatu přímořských oblastí. Dalším  
druhem testu, který produkty příslušenství Jaguar podstupují, je jeho integrace  
s bezpečnostními systémy Vašeho vozu. A v neposlední řadě se provádí i specifické  
a náročné testy týkající se designu, funkčnosti a materiálů.

Příslušenství pro exteriér vozu musí např. obstát v následujících testech:

–  vliv přímého slunečního záření po dobu dvou let, tzv. „floridský test“
– stárnutí pod vlivem slunečního záření (500 hodin)
– chování za extrémních teplot od -40 °C do 80 °C
–  termický šok – zchlazení až na -40 °C po dobu 16 hodin a následné zahřátí  

na 70 °C po dobu 5 minut
–  zkouška odolnosti proti vlhkosti – 168 hodin při teplotě 48 °C a relativní  

vlhkosti vzduchu 95–100 %
–  zrychlený test životnosti – extrémní působení soli, špíny a prachu simuluje  

životnost v reálných jízdních podmínkách 
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ZÁRUKA  
KVALITY 

Na veškeré příslušenství Jaguar  
nabízíme záruku 24 měsíců, abychom 
Vám dokázali, že se na něj můžete 
opravdu bez obav spolehnout.  
Pokud příslušenství zakoupíte  
do měsíce po koupi vozu či do nájezdu 
1 600 km (platí to, co nastane dřív), 
pak se na příslušenství vztahuje  
platná záruku na vůz. 

Další informace naleznete  
na internetových stránkách 
accessories.jaguar.com/cz/





EXTERIÉR
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1. OCHRANNÁ PLACHTA
Vnější ochranná plachta s logem Jaguar chrání vůz před 
nepříznivým počasím. Plachta je speciálně střížená  
pro model XJ. Varianta pro SWB (kratší rozvor) a LWB 
(delší rozvor).

2. KONCOVKA VÝFUKU 
Koncovka výfuku z leštěné oceli elegantně podtrhuje 
dynamiku a výkon vozu Jaguar XJ. Není možné pro XJR. 
Dodává se jako pár.

3. KRYTY ZRCÁTEK, CHROMOVANÉ 
Kryty zpětných zrcátek s chromovanou povrchovou  
úpravou zvýrazní styl vozu.



INTERIÉR

8

1. VANA DO ZAVAZ. PROSTORU 
Pryžová vana do zavazadlového prostoru 
chrání dno a vnitřní obložení zavazad-
lového prostoru před špínou a vlhkem. 
Velmi snadná instalace a čistění.

2. KOBERCOVÁ ROHOŽ DO ZAVAZ.  
PROSTORU
Luxusní koberec do zavazadlového  
prostoru s vlasem 2050 g/m2 v barvě  
Jet s vloženým logem Jaguar, lemováním 
z nubuku a kontrastním prošíváním  
v barvě Dove zajišťuje ochranu  
zavazadlového prostoru vozidla  
před znečištěním.

3. LIŠTA PRAHU ZAVAZ. PROSTORU 
Osvětlená lišta pro práh zavazadlového 
prostoru z ušlechtilé oceli s lesklou  
povrchovou úpravou chrání práh před 
poškozením během nakládání nebo  
vykládání a decetně osvětluje zavazad-
lový prostor.

4. SÍTĚ DO ZAVAZ. PROSTORU
Boční sítě dodávané v páru slouží k fixaci 
nákladu během cesty. Sítě se montují na 
vnitřní stranu podběhů v zavazadlovém 
prostoru.

5. PRYŽOVÉ ROHOŽE
Pryžové podlahové rohože chrání  
interiér vozu před znečištěním.  
Snadná instalace a číštění.

6. ZARÁŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ   
NÁKLADU
Ohebnou zarážku lze tvarovat dle potřeby 
a podle velikosti zavazadel. Zamezí pohybu 
drobného nákladu v zavazadlovém prostoru 
během jízdy.
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1) iPad je ochrannou známkou společnosti Apple Inc registrovanou v USA a dalších zemích. 9

7. OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Elegantní hliníkové lišty prahů se rozsvítí  
po otevření dveří u řidiče nebo spolujezdce.

8. VĚŠÁK NA ŠATY
Chromované ramínko na šaty s logem 
Jaguar je připevněno k hlavové opěrce. 
Ramínko je díky jednoduché a bezpečné 
montáži pohodlným řešením pro přepravu 
oděvů bez pomačkání. Maximální nosnost 
3 kg. Není kompatibilní se systémem pro 
zábavu cestujících na zadních sedadlech, 
nelze s monitory na opěradlech předních 
sedadel.

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

10. HLINÍKOVÉ PÁČKY ŘAZENÍ
Řadicí pačky na volant z prvotřídního  
hliníku. Povrch je strojově opracovaný, 
leštěný a eloxovaný, čímž je zajištěn  
vysoce kvalitní povrch této důležité 
součásti výbavy. 

11. DRŹÁK PRO iPAD1)

Držák pro iPad 2,3,4 nebo Air je určen  
k připevnění na opěrku hlavy předního  
sedadla. představuje flexibilní řešení  
zábavy pro cestující na zadních sedadlech. 
Díky speciálnímu provedení uchycení lze 
iPad snadno a rychle připevnit nebo  
odejmout.  

12. ŚTÍTEK S GRAVUROU / INTAGLIO 
Exkluzivní rytý štítek „Intaglio“ upevněný 
na přístrojové desce vozu podtrhuje  
individualitu zákazníka. Nabízeno  
s logem Jaguar, vlajkou nebo se jménem  
či podpisem majitele vozu.
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DOPLŇKY PRO KOLA
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1. LAPAČE NEČISTOT
Lapače s označením Jaguar navazují  
na linie modelu XJ. Chrání vozidlo  
před znečištěním a poškozením laku  
od odlétávajících kamínků a nečistot. 

2. SYSTÉM PRO PODPORU  
TRAKCE „SPIKE SPIDER“ 
Trakční systém s vysokou přilnavostí  
vhodný pro jízdu na ledu, sněhu, trávě, 
blátě a písku. Hroty z karbid-wolframu 
v kombinaci s řetězy a velmi odolnými 
plastovými segmenty. Snadná montáž  
a demontáž. Pouze pro 18"–20" disky kol.

3. TEXTILNÍ SNĚHOVÉ NÁVLEKY 
Zlepšete trakci na sněhu a na ledu díky 
těmto inovativním a lehkým látkovým 
pomůckám. Návleky lze snadno nasadit, 
a když je nepoužíváte, nezabírají prostor 
ve voze. 

4. SADA MATIC KOL,  
„GROWLER“ ČERNÁ
Zvýrazněte vzhled kol pomocí černých 
(nebo stříbrných) matic kol.

5. KRYTY NÁBOJŮ KOL,  
„GROWLER“, ČERVENÉ
Dejte kolům svého vozu stylový vzhled  
s kryty nábojů kol s motivem „Growler“.

6. OZDOBNÉ KRYTKY VENTILKŮ
Přizpůsobte si model XJ do nejmenšího 
detailu prostřednictvím těchto krytek, 
které jsou k dispozici v pěti provedeních.
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EXTERIÉR

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Kryty zrcátek s chromovanou povrchovou úpravou (viz.strana 7) 
levý kus, od modelového roku 2010 C2D5489

pravý kus, od modelového roku 2010 C2D5488

Chromovaná koncovka výfuku (viz.strana 7) Dodává se jako pár. Není možné pro XJR. C2D25247

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAGUAR XJ

EXTERIÉR, OCHRANA

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Vnější ochranná plachta (viz.strana 7) 
běžný rozvor náprav C2D7599

delší rozvor náprav C2D8821

Lapače nečistot (viz.strana 10)
přední C2D8498

zadní C2D8499

STAV 05/2016
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INTERIÉR

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Volič rychlostí
Pouzdro ze stříbrného kovu, protiskluzové úchytky z černé pryže C2D21956

S krytem z luxusní černé kůže C2D21919PVJ

Páčky řazení na volantu (viz.strana 9) 2dílná sada T2R6547MMU

Sportovní kryty pedálů C2D8415

Osvětlené lišty pro prahy dveří (viz.strana 9)

Přední levá (běžný rozvor náprav SWB) C2D30455

Přední pravá (běžný rozvor náprav SWB) C2D30454

Zadní levá (běžný rozvor náprav SWB) C2D30458

Zadní pravá (běžný rozvor náprav SWB) C2D30456

Zadní levá (delší rozvor náprav LWB) C2D30459

Zadní pravá (delší rozvor náprav LWB) C2D48820

Lišta pro práh zavazadlového prostoru (viz.strana 8) C2D30460

Štítek s gravurou (viz.strana 9)  

Provedení „Union Jack“ C2D14681

Provedení „Ian Callum“ C2D17977

Provedení s vlastním návrhem C2D14682
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INTERIÉR, OCHRANA

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Luxusní koberec do zavazadlového prostoru (viz.strana 8) C2D7450

Postranní síťka do zavazadlového prostoru (viz.strana 8) C2D14680

Ohebná zarážka (viz.strana 8) C2D20903

Pryžová vana do zavaz. prostoru (viz.strana 8) C2D15159

Sada pryžových rohoží na podlahu (viz.strana 8)

2dílná sada, přední C2D8683

2dílná sada, přední, pro vozy s pohonem všech kol AWD C2D8683

2dílná sada, zadní (běžný rozvor náprav, SWB) C2D27141

2dílná sada, zadní (delší rozvor náprav, LWB) C2D27142

TRASNPORTNÍ SYSTÉMY

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Vak na lyže C2Z23531
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PRAKTICKÉ DOPLŇKY

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Věšák na šaty (viz.strana 9) C2Z23416

Držák pro iPad 1) (viz.strana 9) C2Z22935

Úložný systém na opěradla, kvalitní kůže C2Z24589

Hasicí přístroj T2R10328

Výstražný trojúhelník C2S20992

Udržovací nabíječka akumulátoru C2P24104

BEZPEČNOST

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Základna ISOFIX pro dětskou sedačku C2C32923

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

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

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

1) iPad je ochrannou známkou společnosti Apple Inc registrovanou v USA a dalších zemích.14



DOPLŇKY PRO KOLA

NÁZEV DÍLU POPIS ČÍSLO DÍLU

Systém podpory trakce kol „Spike Spider“ (viz.strana 10) 18" až 20" disky kol, 2dílná sada C2D29138

Textilní sněhové návleky (viz.strana 10)

Typ 695, 2dílná sada C2D20229

Typ 697, 2dílná sada C2D20230

Typ 69J, 2dílná sada C2D20228

Matice kol, s emblémem „Growler“ (viz.strana 10)
Černé, 4dílná sada C2D20073

Chromované, 4dílná sada C2D20072

Pojistné matice kol 4dílná sada C2C9198

Kryty nábojů kol (viz.strana 10) 
Emblém „Growler“, červené C2D12326

Emblém „Union Jack“ T2R5513

Ozdobné kryty ventilků kol (viz.strana 10)

„Black Jack“, 4dílná sada C2D19598

„Growler“, 4dílná sada C2D19596

„R Type“, 4dílná sada C2D19597

„Union Jack“, 4dílná sada C2D19599

Manometr C2P24751

Čistící prostředek na disky kol 1) 500 ml C2D20074

Kartáč na disky kol C2D16488

1) 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. 15



Ihr Jaguar Vertragspartner:

Další informace naleznete na níže uvedených internetových stránkách 
nebo u Vašeho autorizovaného prodejce Jaguar 

Váš prodejce vozů Jaguar

Upozornění: Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. Uvedené ceny nezahrnují náklady na montáž a lakování.  
Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, doporučené, směrné a včetně DPH. Vezměte prosím na vědomí, že některé 
aerodynamické díly a kola z lehkých slitin podléhají schválení.  Stav: 05/2016

accessories.jaguar.com/cz/cs/

JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC
A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH

Siezenheimer Str. 39a / Postfach 110

A-5020 Salzburg

Rakousko 

www.jaguar.cz


