
JAGUAR XJ





THE ART OF PERFORMANCE

Elke dag zoeken wij de grenzen op van prestaties. Onze prestaties. De prestaties van onze auto's. 
Wij innoveren, wij ontwikkelen, wij ontwerpen. Wij zetten nieuwe maatstaven en verleggen die vervolgens. 
Nog verder. Voorbij conventionele grenzen. Dat is het punt waar prestaties veranderen in een kunstvorm.

Jaguar. The Art of Performance.
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DE FOTO'S IN DEZE BROCHURE ZIJN VERVAARDIGD VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK. SPECIFICATIES, OPTIES EN BESCHIKBAARHEID 
VARIËREN PER LAND. UW JAGUAR DEALER GEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE. CIJFERS VOOR CO2-EMISSIES EN BRANDSTOFVERBRUIK 
KUNNEN VARIËREN AL NAARGELANG DE GEMONTEERDE VELGEN EN OPTIES



INTRODUCTIE

*Zie pagina 58 voor meer informatie.

Zorg dat u altijd de volledige controle over de auto behoudt en interieurfuncties alleen gebruikt wanneer dat veilig is om te doen.

GETOONDE AUTO: XJ AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE IN LOIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

INTRODUCTIE

HET CONCEPT VAN DE XJ
De XJ is Jaguar's vlaggenschip; de perfecte combinatie van baanbrekende technologie, 
sportieve rijdynamiek en weldadige luxe. In het interieur is er ruimte om u uit te strekken, 
te ontspannen of te werken met behulp van onze nieuwste connected technologie, Touch 
Pro. Met Touch Pro's 10" touchscreen en de beschikbaarheid van 4G WiFi-internet biedt 
de XJ alles wat u nodig hebt om uw reizen productief, ontspannen en vol entertainment 
te maken.

Een uitgebreid programma geavanceerde bestuurdersondersteunende systemen*, inclusief 
Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist en Adaptive Cruise Control met 
Queue Assist, werkt altijd met u samen om alle inzittenden veilig te helpen houden. 
Tegelijkertijd produceren efficiëntere LED-koplampen – standaard op elke XJ – een nog 
fellere lichtbundel met een lichtkwaliteit die die van daglicht benadert, wat rijden in het 
donker nog veiliger maakt.

Al een halve eeuw verlegt de XJ grenzen op het gebied van innovatie en stijl. Nu vieren 
wij deze mijlpaal met de introductie van de XJ50 Special Edition. Met zijn geavanceerde 
rijtechnologieën en superieure comfort is de XJ50 in alle opzichten uniek.
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INTRODUCTIE

ALTIJD VERBONDEN

Connect Pro omvat apps en technologieën die uw XJ verbonden 
houden met de buitenwereld. Het maakt bijvoorbeeld het gebruik 
van handige smartphone-apps mogelijk vanaf het 10" touchscreen. 
De diensten, technologieën en apps van Connect Pro verschaffen 
u het allerbeste in connectivity en gebruiksgemak. Dit alles wordt 
ondersteund door een snelle 4G WiFi-internetverbinding via een 
krachtige externe antenne. Met Remote Premium2 kunt u uw XJ vanaf 
overal ter wereld controleren en commando's geven en zelfs uw auto 
voorverwarmen of -koelen2 voordat u instapt.

PRESTATIES EN EFFICIENCY

De XJ biedt een krachtige dieselmotor, die zowel een zeer efficiënt 
brandstofverbruik als een topsnelheid van 250 km/h mogelijk maakt.  
De krachtige en verfijnde 221 kW/300 pk 3.0 liter V6 turbodiesel 
onderscheidt zich door een efficiënt brandstofverbruik vanaf 7,0 l/100 km 
en CO2-emissies vanaf slechts 184 g/km. Dankzij een koppel van 700 Nm 
stuwt deze de auto in slechts 6,2 seconden van 0-100 km/h. Voor een soepel 
en progressief rijgedrag is de motor gecombineerd met een geavanceerde 
achttraps automatische transmissie.

XJ – DE FEITEN
Jaguar's technologie is gericht op het verbeteren van het rijplezier voor u en uw 
passagiers. Dynamische systemen ondersteunen prestaties, handling en comfort. 
De XJ biedt ook de nieuwste connectivity-technologie en een uitgebreid 
programma luxueuze interieuropties.

COMPLEET ALUMINIUM CONSTRUCTIE

De geheel aluminium carrosseriestructuur van de XJ is niet alleen sterk en 
torsiestijf, maar ook extreem licht. Daardoor is de auto bijzonder wend- en 
handelbaar, en biedt hij een lager brandstofverbruik. De 100 procent aluminium 
monocoque-carrosserieconstructie is compleet geklonken en heeft geen enkele 
lasnaad. Dit maakt de XJ tot een van de lichtste auto's in zijn klasse en bovendien 
tot een van de veiligste.

1Standaard op Portfolio en XJ50. Niet beschikbaar op andere uitvoeringen.  
2De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België.

Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. 
InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de 
beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking tot InControl-technologie, 
inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele 
wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder 
dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor  
te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. 
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. 
Opmerking: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naar gelang de gemonteerde velgen.  
De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar met de standaard velgen.

De vermelde verbruiks- en CO2-emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe Europese meetcyclus (NEDC 2.0).

GETOONDE AUTO: XJ50 STANDARD WHEELBASE IN LOIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
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'DOUBLE J'-KOPLAMPEN

Jaguar's unieke 'Double J'-dagrijverlichting geeft de XJ een markante 
uitstraling. De LED-koplampen produceren een 'witter' licht dan 
conventionele Xenon-verlichting. Omdat dit LED-licht sterker overeenkomt 
met daglicht, worden objecten beter herkend door uw ogen, waardoor 
comfort en veiligheid bij rijden in het donker toenemen.

KLEUREN EN MATERIALEN

De XJ biedt het summum van luxe. Er is een keur aan materialen 
en afwerkingen beschikbaar, inclusief prachtige stoelbekleding in 
Softgrain leder, geaccentueerd door een contrasterend Diamond 
Quilted-stikpatroon1. Ook de rest van het interieur onderscheidt  
zich door zorgvuldig op elkaar afgestemde kleuren.

TOUCH PRO

Het nieuwste Touch Pro infotainmentsysteem van de XJ 
brengt belangrijke bedieningselementen en een wereld aan 
entertainment binnen handbereik. De auto is uitgerust met een 
groter 10" touchscreen in tablet-style voor intuïtieve bediening  
met 'swipe & pinch'-commando's.

LICHTMETALEN VELGEN

Voor de XJ is een ruime keuze aan lichtmetalen velgen in verschillende 
afwerkingen beschikbaar, inclusief de exclusieve XJ50-velg 5-Split Spoke 
'Style 5045' in Gloss Black & Diamond Turned Finish.
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De XJ is een onderscheidende verschijning: machtig, elegant en krachtig. Het gestroomlijnde 
silhouet is ontworpen voor optimale aërodynamische efficiency. Dit reduceert luchtweerstand tot 
een minimum en verbetert acceleratie, brandstofverbruik en CO2-emissies. De vorm is het resultaat 
van uitgebreide computermodellen, waarin esthetisch design en aërodynamica samenwerken. 
De omlijsting van de zijruiten in Chrome benadrukt de pure, gestrekte vorm van de XJ. Ook de 
lage, brede houding en de lange, strakke taillelijn creëren een krachtige dynamiek. Daarbij voelt 
het interieur ruim en licht, dankzij het glazen panoramadak en het slimme design.

ONTWERP

EXTERIEURPRINCIPES

DESIGN

KRACHTIGE HOUDINGDESIGNESSENTIE
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DESIGN

EXTERIEUR – EEN 
KRACHTIGE UITSTRALING

Het assertieve front van de XJ heeft een verticaler design van de in gaas uitgevoerde grille.  
Aan weerszijden van de grille bevinden zich de energiezuinige LED-koplampen met 
Jaguar's unieke 'Double J'-dagrijverlichting. Deze koplampen produceren een licht waarvan 
de kleurtemperatuur sterker overeenkomt met die van daglicht, waardoor objecten beter 
worden herkend en comfort en veiligheid toenemen bij rijden in het donker.

De achterzijde is herkenbaar aan de ovale uitlaateindstukken en LED-achterlichten met markant 
pinstripe-design, die scherpe en strakke lichtbanen vormen. De LED-achterlichten zijn helderder, 
efficiënter en lichten eerder op dan conventionele halogeen-lampen en dragen bij aan het 
lagere brandstofverbruik van de XJ.

GETOONDE AUTO: XJ R-SPORT STANDARD WHEELBASE IN SANTORINI BLACK, UITGEVOERD MET OPTIES

'DOUBLE J'-KOPLAMPENNIEUWE GRILLE
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DESIGN

EXTERIEURAANZICHT

Het zicht vanuit het interieur van de XJ is ongekend royaal, mede dankzij een panoramadak 
van warmtewerend glas over de volle breedte van de auto, boven voorstoelen en achterbank. 
Het filtert UV-straling uit en vult het interieur met natuurlijk licht, waardoor het nog ruimer 
en lichter aanvoelt. Daarbij zorgt de effectieve tint voor passende privacy. Via een elektrisch 
bediende zonwering kunt u de lichtinval desgewenst volledig naar eigen smaak doseren. 
Speciaal geformuleerd, gehard glas helpt om het interieur koeler te houden.

GETOONDE AUTO: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE IN CARPATHIAN GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

GROOT PANORAMADAK
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*Optie.

Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde 
aanloopperiode. InControl-functies, opties en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw  
Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met betrekking 
tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, 
versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van 
mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. InControl Apps en Remote App moeten worden 
gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat 
veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

GETOOND INTERIEUR: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD 
SOFTGRAIN LEDER IN IVORY MET CONTRASTERENDE STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD 
IN EBONY, HEMELBEKLEDING IN EBONY SUEDECLOTH EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS RICH OAK 
HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

DESIGN

INTERIEURTECHNOLOGIE

Het digitale high-definition Interactive Driver Display van de XJ presenteert u alles 
wat u voor het rijden moet weten. Het 12,3" display toont snelheid, tankinhoud en 
motortemperatuur, en kan afhankelijk van de situatie en de instelling ook andere 
relevante informatie weergeven. Dit virtuele, multi-layer display combineert 
geavanceerde functies met een gebruiksvriendelijke grafische interface die het 
vinden van de juiste instellingen nog gemakkelijker maakt.

De werking van het Interactive Driver Display is volledig geïntegreerd met die 
van het 10" touchscreen, zodat alle informatie direct achter het stuurwiel of in de 
middenconsole wordt getoond. Zo kan bijvoorbeeld bij gebruik van Navigation Pro 
een 3D-kaart worden weergegeven op het Interactive Driver Display, zodat het volgen 
van uw route nog gemakkelijker wordt.

CONNECTED INFOTAINMENT*
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GETOOND INTERIEUR: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE MET PREMIUM REAR SEAT 
PACK (OPTIE) MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD SOFTGRAIN LEDER IN 
IVORY MET CONTRASTERENDE STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD 
IN EBONY, HEMELBEKLEDING IN EBONY SUEDECLOTH EN INTERIEURAFWERKING 
IN GLOSS RICH OAK HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

DESIGN

INTERIEUR – LUXE

De kwaliteit van het vakmanschap in het hele interieur van de XJ 
is uitzonderlijk. Met een uitgebreide keuze uit kleuren, materialen 
en afwerkingen is het interieur een afspiegeling van het pure 
en heldere exterieurdesign van de XJ. De met de hand afgewerkte 
interieurafwerking in houtfineer die rondom door het interieur loopt, 
accentueert het gevoel van ruimte. Jaguar's sportieve karakter 
spreekt uit de bedieningselementen en het design rondom de 
bestuurder, inclusief het met leder beklede driespaaks stuurwiel 
met multifunctionele toetsen voor bediening van belangrijke functies.

UITGEBREIDE 
KEUZEMOGELIJKHEDENVAKMANSCHAP
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INTERIEUR – COMFORT

De multifunctionele stoelen van de XJ geven u volledige controle over uw comfort. Beide voorstoelen hebben 
fijngevoelige elektrische verstelling en kunnen worden gespecificeerd met een massagefunctie met vijf verschillende 
programma's. De voorstoelen en de buitenste zitplaatsen op de achterbank zijn verwarmbaar. Ook hebben alle 
zitplaatsen een koelfunctie (m.u.v. XJ Luxury). Sommige XJ-uitvoeringen bieden bovendien een memoryfunctie 
met drie posities voor bestuurders- en voorpassagiersstoel. Long Wheelbase-uitvoeringen kunnen verder worden 
vervolmaakt met verschillende Rear Seat Packs, met twee individueel verstelbare zitplaatsen, compleet met drie 
massageprogramma's en memoryfunctie. De verstelbare achterbankleuning kan worden geprogrammeerd om terug 
te keren naar de verticale positie wanneer de achterportieren worden geopend. Met de 'front passenger seat away'-
functie kan de achterpassagier rechts achterin de (lege) voorpassagiersstoel naar voren schuiven om de beenruimte 
verder te vergroten en instappen nog gemakkelijker te maken.

VOORSTOELEN
Beschikbaar met vijf verschillende 
massageprogramma's, elektrische  
verstelling, memoryfunctie met drie  
posities en koel-/verwarmfunctie.

1. Vijf massageprogramma's 
2. Memoryfunctie met drie posities 
3. Koel-/verwarmfunctie

INDIVIDUELE ZITPLAATSEN ACHTERIN
Beschikbaar op Long Wheelbase-uitvoeringen, met elektrische 
verstelling van zitlengte en rugleuning, drie verschillende 
massageprogramma's en memoryfunctie met drie posities.

1. Rugleuning verstelbaar over 11 graden 
2.  Zitting over 103 mm verstelbaar in lengte en aparte 

verstelling van schouderdeel rugleuning over 14,5 graden

GETOOND INTERIEUR: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE MET PREMIUM REAR SEAT PACK (OPTIE) MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD SOFTGRAIN LEDER IN IVORY MET CONTRASTERENDE  
STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD IN EBONY, HEMELBEKLEDING IN EBONY SUEDECLOTH EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS RICH OAK HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

FRONT PASSENGER 
SEAT AWAY

VERWARMINGS- 
EN KOELFUNCTIES

VIJF MASSAGE-
PROGRAMMA'S
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GETOOND INTERIEUR: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE MET PREMIUM REAR SEAT PACK (OPTIE) MET STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD 
SOFTGRAIN LEDER IN IVORY MET CONTRASTERENDE STIKNADEN IN EBONY, BOVENZIJDE DASHBOARD IN EBONY, HEMELBEKLEDING IN EBONY 
SUEDECLOTH EN INTERIEURAFWERKING IN GLOSS RICH OAK HOUTFINEER, UITGEVOERD MET OPTIES

Long Wheelbase (LWB) uitvoeringen hebben meer dan een meter beenruimte voor achterpassagiers en creëren 
daarmee een perfecte ambiance om te werken, van entertainmentopties te genieten of om gewoon uit te strekken 
en te ontspannen. Long Wheelbase-uitvoeringen onderscheiden zich tevens door een uniek 'limousine'-rijgedrag 
met een andere afstemming van de luchtvering voor nog verfijnder comfort.

Afhankelijk van de uitvoering of de geselecteerde opties, kunnen achterpassagiers ook genieten van individuele 
10" HD beeldschermen. De middenarmsteun achterin biedt plaats aan de afstandsbediening voor het 
entertainmentsysteem, de verstelling van de zitplaatsen achterin, de 'front passenger seat away'-functie en handige 
bergruimte. Eveneens beschikbaar zijn uitklapbare werktafeltjes, LED-leeslampjes, voetensteunen en elektrisch 
bedienbare zonwering voor de zijruiten achterin ten behoeve van nog meer comfort, gebruiksgemak en privacy.

INTERIEUR – RUIMTE

DESIGN

1.

2.

LIMOUSINE RIJGEDRAGMEER DAN 1 METER BEENRUIMTE

1. LWB hoofdruimte 946 mm  2. LWB knieruimte 189 mm
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PRESTATIES

De vermelde verbruiks- en CO2-emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe Europese meetcyclus  
(NEDC 2.0). 

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving.
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen.
Opmerking: CO2-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naar gelang de gemonteerde velgen.  
De laagste cijfers zijn mogelijk niet haalbaar met de standaard velgen.

EFFICIËNTE DIESELMOTOR

PRESTATIES

MOTOR

De XJ biedt een 221 kW/300 pk 3.0 liter V6 turbodiesel voor een dynamische rijbeleving, met de kracht, 
respons en natuurlijk het raffinement dat u van een Jaguar verwacht. Deze motor is gecombineerd 
met een intelligent Stop/Start-systeem om het brandstofverbruik en de CO2-emissies van de XJ te 
reduceren. Voor meer informatie over brandstofverbruik, CO2-emissies en prestaties van deze dieselmotor, 
zie pagina 85.

221 KW/300 PK 3.0 LITER TURBODIESEL
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De krachtige 3.0 liter V6 turbodiesel biedt exceptioneel raffinement en maximale efficiency, met een 
indrukwekkend koppel van 700 Nm voor betere prestaties en uitstekende rijeigenschappen. Zijn hoge druk 
common rail-brandstofinspuiting combineert efficiënte verbranding met minder emissies. De motor maakt 
gebruik van innovatieve twin parallel sequential turbotechniek – een concept dat door Jaguar Land Rover is 
ontwikkeld – voor soepele, alerte vermogensontwikkeling bij alle toeren. Met deze motor is een acceleratie 
van 0-100 km/h in 6,2 seconden mogelijk, met een CO2-emissie van slechts 184 g/km* (7,0 l/100 km*) in de 
gecombineerde cyclus.

De motor is gecombineerd met een achttraps automatische transmissie en Stop/Start-technologie.

DIESELMOTOR VANAF

184 g/km CO2
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PRESTATIES

GEHEEL ALUMINIUM 
CARROSSERIE

De geheel aluminium carrosserie van de XJ, de basis voor zijn dynamische prestaties, heeft een sterkere, stijvere 
en (het allerbelangrijkste) lichtere constructie. De 100 procent aluminium monocoque carrosseriestructuur van 
de XJ is samengesteld met behulp van lijm- en klinktechnieken uit de luchtvaart en heeft geen enkele lasnaad. 
Doordat tot wel 50 procent van het aluminium in de constructie afkomstig is van gerecycled materiaal, is de 
XJ toonaangevend op het gebied van duurzaamheid.

Als een van de lichtste auto's in zijn klasse, verbetert de uitstekende vermogen/gewicht-verhouding van de 
XJ alle aspecten van zijn prestaties, zonder concessies te doen aan zijn sterkte. De acceleratie is verbeterd en 
omdat de motor minder hard hoeft te werken zijn brandstofverbruik en emissies afgenomen. De aluminium 
constructie verbetert ook rijcomfort, handling, wendbaarheid en rijgedrag, en geeft de bestuurder het gevoel 
dat hij intuïtief met de auto en de weg is verbonden.

De inherente sterkte van aluminium en monocoque-constructie biedt ook voordelen op veiligheidsgebied. 
Het lagere gewicht verbetert de remprestaties en reduceert de kinetische energie die wordt omgezet 
bij een botsing. Bovendien absorbeert aluminium aanzienlijk meer energie dan staal wanneer het wordt 
vervormd en omdat er minder naden zijn, neemt de sterkte van de XJ nog verder toe.

LAGER VERBRUIK 100% ALUMINIUMGROTERE WENDBAARHEID
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ADVANCED DRIVING DYNAMICS

De XJ combineert het comfort en het raffinement van een luxe personenauto met de respons en de 
betrokkenheid voor de bestuurder van een sportauto. Of u nu bochten neemt, over slecht wegdek rijdt 
of accelereert, het Adaptive Dynamics-systeem van de XJ evalueert het rijgedrag tot wel 500 keer 
per seconde. Het werkt samen met de luchtvering en varieert continu de schokdemping in respons 
op de rijomstandigheden. Deze intelligente aanpassingen houden de XJ vlak en stabiel, en verbeteren 
de controle zonder verlies van rijcomfort. Bij onverwachte weg- en weerscondities reageert de 
Dynamic Stability Control (DSC) direct zodra het systeem merkt dat de auto de neiging tot onder- of 
overstuur vertoont. Trac DSC zorgt voor een sportiever rijgedrag en helpt bijvoorbeeld bij het rijden 
met sneeuwkettingen door enige wielspin toe te staan voordat het systeem reageert. De XJ biedt 
ook selecteerbare rijprogramma's voor specifieke prestatiewensen. Naast 'Drive' en 'Sport' biedt de 
Dynamic-modus een alertere acceleratie en zorgt de Winter-modus voor een progressievere controle 
onder gladde rijomstandigheden.

GETOONDE AUTO: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE IN CARPATHIAN GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

ADAPTIVE DYNAMICSLUCHTVERING
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Met elk soort banden kan ASPC vergelijkbare niveaus van tractie bereiken als onder dezelfde omstandigheden door een professionele bestuurder 
kunnen worden gerealiseerd. Montage van all season- of winterbanden onder de XJ kan de prestaties op gladde ondergrond verbeteren.

GRIND

RIJTECHNOLOGIE

RIJTECHNOLOGIE

EXTRA ZELFVERTROUWEN

Jaguar's All Surface Progress Control (ASPC) technologie, standaard op elke XJ, is een cruise 
control voor lage snelheid die de rijeigenschappen van de XJ verbetert in situaties met weinig 
grip. ASPC stelt de bestuurder in staat om zich volledig te concentreren op het besturen van de 
auto. Zodra het is ingeschakeld gebruikt de bestuurder de cruise control-toetsen om een snelheid 
tussen 3,6 en 30 km/h in te stellen.

Het systeem zorgt vervolgens dat de auto naar die snelheid accelereert, met maximale 
tractiecontrole, en houdt vervolgens deze snelheid aan. ASPC geeft bestuurders van een XJ extra 
zelfvertrouwen bij rijden over gladde, losse of bevroren ondergrond, maar ook op golvend terrein 
en zelfs bij afdalen van een moeilijke helling. Onder uitdagende omstandigheden maakt ASPC 
rijden met de XJ gemakkelijker.

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
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TECHNOLOGIE

INFOTAINMENT
Elke XJ is uitgerust met Touch Pro, ons InControl-infotainmentsysteem, dat een scala aan informatie- en entertainmentfuncties 
biedt. InControl omvat intuïtieve en geavanceerde technologieën die er voor zorgen dat iedereen optimaal van zijn of haar reis 
kan genieten.

10" TOUCH PRO
Het standaard 10" touchscreen in de middenconsole ondersteunt swipe-, pinch- en zoom-commando's, en biedt de rijkste 
audiovisuele entertainmentbeleving ooit. Om de interieurbeleving te verbeteren, biedt Touch Pro configureerbare startschermen, 
korte reactietijden en spraakbediening. Multitasken wordt gemakkelijker dankzij het interactieve zijpaneel.

GETOOND INTERIEUR: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE MET STOELBEKLEDING IN EBONY GEPERFOREERD SOFTGRAIN LEDER, UITGEVOERD MET OPTIES
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CONNECTIVITY
InControl is Jaguar's programma standaard en optionele functies die u met uw auto verbinden en die u naadloos en  
op een veilige manier in contact brengen met de buitenwereld. Er kan worden gekozen uit verschillende packs en opties. 
Zelfs wanneer u niet in of bij uw auto bent, kunt u dankzij bepaalde apps toch gebruikmaken van verschillende InControl-
functies om zo uw Jaguar beleving nog plezieriger te maken.

STANDAARDUITRUSTING

NAVIGATION PRO
Navigation Pro is standaard op alle uitvoeringen en biedt u de mogelijkheid om  
uw favoriete bestemmingen op te slaan, pinch- en zoom-commando's te gebruiken 
voor eenvoudige kaartverkenning, en kristalheldere kaartafbeeldingen weer te 
geven in 2D of 3D.

CONNECT PRO PACK
Connect Pro omvat InControl Apps, Remote4 en Pro Services. Het is ontworpen 
om uw beleving binnen en buiten de auto te verbeteren en zorgt dat u en uw 
passagiers nog meer van elke rit kunnen genieten en verbonden kunnen blijven  
met de buitenwereld.

INCONTROL APPS 
Omvat een programma specifieke, door Jaguar goedgekeurde apps voor uw 
smartphone, die vanaf het touchscreen van de XJ kunnen worden gebruikt. Dit 
garandeert een veilig en gemakkelijk gebruik van deze apps, die specifiek zijn 
geoptimaliseerd om alle aspecten van uw rijbeleving te verbeteren. U kunt ook 
apps van derden downloaden, die een uitgebreid programma diensten bieden.
Toepassingen zijn onder meer: 

•  Spotify1 – Krijg toegang tot meer dan 30 miljoen nummers met deze naadloos 
geïntegreerde app. U beschikt over dezelfde intuïtieve functies als in de Spotify-
smartphone-app en kunt zoeken naar nummers, stations en aanbevelingen. 
Ook kunt u afspeellijsten aanmaken en uw muziek beluisteren in de Offline Mode.  
Log gewoon in met uw bestaande Spotify Free- of Spotify Premium-account.

•  Tile2 – Helpt u om zoekgeraakte items binnen enkele seconden terug te vinden. 
Bevestig een kleine Bluetooth®-tracker Tile aan uw sleutels, portefeuille of tas.
De gebruiksvriendelijke Tile-app kan u vervolgens helpen om deze zaken terug 
te vinden, mochten ze zoekraken. De app is op elk gewenst moment beschikbaar 
via het touchscreen van uw auto, zodat u zeker weet dat u alle gewenste zaken  
bij u hebt voordat u vertrekt.

TECHNOLOGIE

1Zie de App Store en Google Play voor beschikbaarheid.  
²Bluetooth-tracker Tiles moeten afzonderlijk worden aangeschaft. 2016 Tile Inc. en het Tile-logo zijn handelsmerken van Tile, Inc. 
³i.c.m. elektrisch inklapbare buitenspiegels. 
4De functies Remote Start en Remote Climate zijn niet beschikbaar in België.

34 |



REMOTE PREMIUM
Remote Premium biedt u informatie over uw auto en stelt u in staat om op afstand met 
uw auto te communiceren. Deze service is compatible met de meeste smartphones, 
Android Wear™ of de Apple Watch®, en omvat: 

•  Remote Lock/Unlock – Vergrendel of ontgrendel uw portieren op afstand met een 
druk op de knop. Druk gewoon op de toets 'vergrendelen' op het scherm 'Beveiliging 
auto' van de Remote smartphone-app om de portieren te vergrendelen, het alarm in 
te schakelen, de buitenspiegels in te klappen3 en de ruiten te sluiten. Druk op de toets 
'ontgrendelen' om de buitenspiegels uit te klappen, het dimlicht in te schakelen en de 
alarmknipperlichten tweemaal te laten knipperen.

•  Remote Climate4 – Bereid uw XJ voor op een rit door het interieur voor te verwarmen 
of voor te koelen, zodat u en uw passagiers al direct bij het instappen kunnen genieten 
van nog meer comfort.

•  Beep & Flash – Deze functie schakelt de alarmknipperlichten en het dimlicht van uw 
Jaguar in en geeft via een beschaafd geluidssignaal aan waar uw auto zich bevindt 
op een drukke parkeerplaats.

•  Journey Tracking – Deze inschakelbare functie kan uw gereden ritten automatisch 
registreren, inclusief uw route en statistieken van gereden kilometers. Deze  
informatie kan per e-mail worden geëxporteerd voor uw kilometeradministratie  
of onkostendeclaraties, en kan worden geïmporteerd in een spreadsheet.

•  Vehicle Status Check – Controleer huidige tankinhoud en actieradius, alsmede  
de status van portieren, ruiten en sloten. Kijk waar de auto het laatst is geparkeerd  
en vind uw weg terug naar de auto met de routebegeleiding op uw smartphone.

Jaguar Optimised Assistance – Bij pech onderweg kunt u direct contact opnemen 
met het team van Jaguar Assistance door op de speciale knop in de hemelconsole 
te drukken, of via het scherm Assistance van de InControl Remote smartphone-app.

SOS Emergency Call – Bij een ongeval verbindt SOS Emergency Call u automatisch  
met de alarmcentrale, die de nooddiensten naar uw exacte locatie stuurt. Voor uw 
gemoedsrust is deze dienst beschikbaar tijdens de eerste tien jaar vanaf de datum 
van registratie.

Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. InControl-functies, opties en de 
beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen met 
betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele 
wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. InControl Apps en Remote App 
moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen.  
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.



STANDAARDUITRUSTING

1De beschikbaarheid van de diensten van Pro Services en Smartphone Pack kan per land verschillen.   2Voor Secure Tracker is een geschikt datacontract 
nodig dat ook nog doorloopt na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. iPhone® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. 
Controleer bij uw Jaguar dealer of uw iPhone compatible is.   3Standaard in Nederland.

Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. InControl-functies, opties en de 
beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Getoonde informatie en afbeeldingen 
met betrekking tot InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan software-updates, versiebeheer en andere systeem-/
visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. InControl Apps en 
Remote App moeten worden gedownload uit de Apple/Play Store. De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te 
doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

PRO SERVICES1
•  Real Time Traffic Information maakt gebruik van live gegevensfeeds voor 

verkeersinformatie om u het meest nauwkeurige beeld te geven van het verkeer  
op de route naar uw bestemming.

•  Online Search – U kunt zoeken naar bezienswaardigheden in uw omgeving, waar u 
zich ook bevindt. Het systeem heeft toegang tot deskundige bestemmingsinformatie, 
reistips en inspiratie, alsmede tot online reisinformatie van het desbetreffende gebied.

•  Planning Routes en Door-to-Door Routing – Gebruik voor vertrek de Route Planner-
app of het onlineportaal om te zoeken, locaties op te slaan of uw bestemming in 
te voeren. De app gebruikt de Cloud om de bestemming automatisch naar het 
navigatiesysteem van uw auto te sturen. Als u hebt geparkeerd, leidt de Route 
Planner-app op uw smartphone u het laatste stuk naar uw bestemming – een echte 
deur-tot-deur beleving, inclusief opties voor openbaar vervoer.

•  Share ETA – U kunt uw verwachte aankomsttijd delen, zodat uw geselecteerde 
contact(en) exact weten hoe laat u aankomt, zoals berekend door het 
navigatiesysteem van de auto. Wanneer u vertraging hebt, kan Share ETA  
automatisch updates sturen via SMS of e-mail, zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

•  Satellite View – Het kan soms voorkomen dat u uw omgeving van bovenaf wilt 
bekijken. U kunt dan overschakelen op de satellietweergave.

•  Commute Mode – Stelt het systeem in staat uw dagelijkse ritten te 'leren' en u 
automatisch te adviseren over de verwachte reistijd, gebaseerd op live en historische 
verkeersinformatie, zonder dat u een bestemming hoeft in te voeren. Het systeem leert 
de routes die u neemt naar een bepaalde bestemming en adviseert u welke van deze 
het snelste is. De functie kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de voorkeur 
van de bestuurder.

•  Parking Service – Wanneer u uw bestemming nadert, kunt u zien waar parkeerplekken 
beschikbaar zijn. Druk simpelweg op de gewenste parkeergarage en het 
navigatiesysteem wijzigt automatisch de bestemming.

•  Online Routing – Het systeem kiest continu uw optimale route, door onderweg naar 
uw bestemming de verkeerssituatie en verkeersinformatie te evalueren, en rekening  
te houden met de gebruikelijke verkeerspatronen voor het tijdstip.

•  Safety Cameras – Geeft de locaties weer met een mogelijk verhoogd risico op 
ongevallen of locaties die worden gezien als potentieel gevaarlijk vanwege de 
aanwezigheid van veiligheidscamera's.

•  Fuel Prices – Wanneer u wilt tanken, geeft de brandstofprijzenservice niet alleen de 
tankstations op uw route weer, maar kunt u hiermee ook brandstofprijzen vergelijken 
zodat u de kosten laag kunt houden.

WIFI-HOTSPOT 
De WiFi-hotspot biedt u de mogelijkheid om een krachtige 4G-hotspot te creëren, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de antenne van de auto. U dient zelf voor een 
SIM-kaart met geschikt data-abonnement te zorgen. U kunt tegelijkertijd tot acht 
verschillende apparaten met de hotspot verbinden voor het lezen van e-mails,  
surfen op internet of downloaden van content.

OPTIES
SECURE TRACKER2 3 
Maakt gebruik van tracking-technologie om u te waarschuwen bij (poging tot) diefstal 
van uw auto en stuurt bij diefstal continu de locatie van de auto naar meldkamer en 
politie, zodat uw auto sneller kan worden teruggehaald.
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JAGUAR ENHANCED AUDIOSYSTEEM1
Uitstekend akoestisch bereik via twaalf luidsprekers.

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM2
Geweldige definitie, kristalheldere hoge tonen en volle, diepe bassen, mogelijk  
gemaakt door de zorgvuldige positionering van 12 luidsprekers en twee subwoofers.

DAB+ (DIGITAL AUDIO BROADCASTING)3
De optionele DAB+-radiotechnologie biedt een verbeterde geluidskwaliteit, een 
uitgebreide keuze uit radiozenders en live tekstinformatie over de zender, het 
programma en het nummer waarnaar u luistert.

MERIDIAN™ SURROUND SOUND AUDIOSYSTEEM3
Alle diepte en helderheid van een live concert, mogelijk gemaakt door 18 luidsprekers 
voor, achter en opzij, en twee subwoofers – naadloos samengebracht met behulp 
van Trifield™-technologie. Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en mengt 
de midden- en surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle 
afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente audiobeleving te bieden.

MERIDIAN™ REFERENCE AUDIOSYSTEEM4
Het ultra-premium 1.300 W Meridian Reference audiosysteem heeft 24 luidsprekers  
en 2 subwoofers. Het systeem maakt gebruik van psychoakoestiek om geluid te 
produceren dat zo perfect is, dat het door de hersenen als levensecht wordt beschouwd.

AUDIOSYSTEMEN
Het interieur van een auto is de ideale plaats om te genieten van uw favoriete muziek. Bij de Jaguar XJ 
kunt u kiezen uit vier verschillende audiosystemen om uw muziek tot leven te brengen:

18 LUIDSPREKERS

2 SUBWOOFERS

1Standaard op Luxury, Premium Luxury en XJ50, niet beschikbaar op andere uitvoeringen.   2Standaard op Portfolio, Autobiography en R-Sport, optie op andere uitvoeringen.
3Optie.   4Optie, niet beschikbaar op Luxury en R-Sport.
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Brengt alle elementen van het audiosysteem samen als één geheel, 
om een prestatieniveau te bieden waarvoor anders veel grotere 
luidsprekers nodig zouden zijn.

MERIDIAN CABIN CORRECTION
Het geavanceerde Cabin Correction-algoritme van Meridian stemt de 
audiobeleving volledig af op de exacte interieurakoestiek van de XJ.

MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Om de kwaliteit van muziekopnames te behouden, worden deze 
geconverteerd naar een algemeen gebruikelijk digitaal formaat. 
Meridian Digital Dither Shaping zorgt ervoor dat digitale signalen 
snel en naadloos worden omgezet, waardoor de fijnste details van 
de audioprestaties behouden blijven. Het resultaat is een authentieke 
muzikale conversie, waarbij de emoties van de oorspronkelijke opname 
worden opgeroepen.

TRIFIELD
Trifield is een exclusieve Meridian-technologie en mengt de midden- 
en surround-kanalen perfect met de kanalen links en rechts om alle 
afzonderlijke inzittenden een optimale en consistente audiobeleving 
te bieden.

CONVERSATION ASSIST
Conversation Assist, standaard geïntegreerd in het 1.300 W Meridian 
Reference audiosysteem, stelt bestuurder en voorpassagier in staat 
om gemakkelijk met achterpassagiers te kunnen converseren – en vice 
versa. Microfoons boven elke zitplaats versterken de stemmen van de 
passagiers via de luidsprekers van het audiosysteem, waardoor het 
veel makkelijker wordt voor iedereen om te worden gehoord.

MERIDIAN™
De audiopartner van Jaguar, Meridian, werd in 1977 opgericht in Cambridgeshire, 
Groot-Brittannië, en heeft naam gemaakt met een groot aantal innovaties, waaronder 
actieve luidsprekers en 's werelds eerste digitale surround sound-processor. De 
input van Meridian op het gebied van audiotechnologie heeft er mede voor gezorgd 
dat de Jaguar XJ de meest optimale ambiance biedt om geluid te beleven. De 
Cabin Correction-technologie van Meridian werd gebruikt om de vorm, akoestiek 
en resonantiekarakteristieken van het interieur te analyseren, teneinde ongewenste 
geluiden te elimineren. Het geavanceerde algoritme zorgt ervoor dat ritme, kracht 
en timing van elk muziekstuk exact kunnen worden waargenomen zoals de artiest 
het heeft bedoeld, waardoor alle inzittenden kunnen genieten van een uitzonderlijke 
audiobeleving met constante en exceptionele kwaliteit.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. Trifield en het ‘three fields’ logo zijn 
geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd. Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per 
land en per uitvoering.

UNIEKE MERIDIAN-
TECHNOLOGIE

LUIDSPREKERS 
EN SUBWOOFERS WATT

JAGUAR ENHANCED 
AUDIOSYSTEEM Niet beschikbaar 12 250

MERIDIAN™ AUDIOSYSTEEM 12+2 380

MERIDIAN™ SURROUND  
SOUND AUDIOSYSTEEM 18+2 825

MERIDIAN™ REFERENCE 
AUDIOSYSTEEM 24+2 1.300



A.E.B.

VEILIGHEID EN EFFICIENCY

De XJ biedt talrijke bestuurdersondersteunende systemen, standaard of als optie, afhankelijk van de geselecteerde 
uitvoering. Alle zijn ontwikkeld om rijden gemakkelijker en veiliger te maken.

360º SURROUND CAMERA

Het Surround Camera System geeft u via 
vier camera's een 360° beeld van het gebied 
rondom de auto op het touchscreen. Dit is 
handig bij verschillende manoeuvres, van het 
parkeren langs het trottoir tot het verlaten 
van 'blinde' uitritten of oversteken van 
onoverzichtelijke kruisingen.

ADAPTIVE FRONT LIGHTING

Adaptive Front Lighting draait mee met 
de besturing voor een betere verlichting in 
bochten. Intelligent Automatic High Beam 
Assist detecteert naderende tegenliggers 
en schakelt de koplampen indien nodig 
automatisch over van groot- naar dimlicht.

PARK ASSIST

Park Assist maakt parkeren in krappe 
plekken gemakkelijker dan ooit. De XJ kan 
zichzelf nauwkeurig inparkeren, zowel in 
parallel aan of dwars op de rijbaan gelegen 
parkeerplekken – de bestuurder hoeft alleen 
het gas- en rempedaal te bedienen.

AUTONOMOUS  
EMERGENCY BRAKING

Indien het risico op een frontale botsing 
wordt gedetecteerd, waarschuwt de XJ de 
bestuurder met een geluidssignaal. Dit wordt 
gevolgd door visuele waarschuwingen.Indien 
de bestuurder niet ingrijpt, dan remt het 
systeem de auto met maximaal remvermogen 
af om de botssnelheid te reduceren.

VEILIGHEID EN EFFICIENCY

BESTUURDERSONDERSTEUNING

ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
MET QUEUE ASSIST

Adaptive Cruise Control met Queue Assist 
zorgt ervoor dat de auto op een ingestelde 
afstand blijft van een voorligger indien deze 
langzamer gaat rijden op de snelweg of tot 
stilstand komt bij langzaam rijdend verkeer. 
Indien de voorligger stopt, komt uw auto 
soepel tot stilstand. Zodra het verkeer weer in 
beweging komt, zet de Adaptive Cruise Control 
de auto na kort intrappen van het gaspedaal 
weer in beweging. Het systeem kan worden 
geactiveerd bij snelheden vanaf 16 km/h.

De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat veilig is om te doen.  
Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

Zie pagina's 54-61 voor meer informatie over beschikbaarheid van functies of configureer uw auto op jaguar.com

TRAFFIC SIGN RECOGNITION 
& ADAPTIVE SPEED LIMITER

Traffic Sign Recognition (TSR) herkent 
snelheidslimieten en toont deze via het 
instrumentenpaneel aan de bestuurder.  
Dit intelligente systeem herkent ook lokale 
en variabele snelheidslimieten. Als Adaptive 
Speed Limiter actief is, past het met behulp 
van Traffic Sign Recognition-informatie uw 
snelheid overeenkomstig aan.

360° PARK DISTANCE CONTROL

360° Park Distance Control maakt gebruik van 
ultrasoon-sensoren in het front, de flanken en 
de achterzijde van de auto om de bestuurder 
te waarschuwen voor objecten naast de auto 
bij parkeren of manoeuvreren.

DRIVER CONDITION MONITORING

Driver Condition Monitoring detecteert 
wanneer u zich slaperig of vermoeid begint  
te voelen – en waarschuwt u bijtijds wanneer  
u beter een pauze kunt nemen.
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LANE KEEPING ASSIST

Lane Keeping Assist werkt samen met Lane 
Departure Warning en detecteert of uw auto 
onbedoeld buiten de eigen rijstrook komt en 
stuurt u dan subtiel terug.

BLIND SPOT ASSIST

Blind Spot Assist kan botsingen helpen 
voorkomen. Wanneer u van rijstrook gaat 
veranderen en uw auto detecteert een 
ander voertuig in de dode hoek, dan zorgt 
dit systeem voor nauwkeurig berekend 
tegenstuur en leidt het uw auto zo veilig bij 
het naderende voertuig vandaan.

REVERSE TRAFFIC DETECTION

Reverse Traffic Detection waarschuwt u voor 
voertuigen, voetgangers of ander potentieel 
gevaar dat van links en rechts komt tijdens 
achteruitrijden. Dit is vooral handig wanneer 
u achteruit wegrijdt uit een parkeervak. 
Zo weet u altijd wat er achter u gebeurt, 
ook wanneer uw zicht is belemmerd.

LANE DEPARTURE WARNING

Lane Departure Warning kan lange ritten veel 
veiliger maken. Het merkt wanneer de auto 
ongemerkt buiten de eigen rijstrook komt en 
waarschuwt u dan via een visueel signaal en 
een subtiel trillen van het stuurwiel.

PEDESTRIAN CONTACT SENSING

Helpt zowel inzittenden als personen buiten de 
auto beschermen. Indien de auto contact maakt 
met een voetganger, tilt ons toonaangevende 
Pedestrian Contact Sensing System automatisch 
de motorkap iets op, zodat de kracht van een 
potentiële botsing wordt gereduceerd.



ECO

VEILIGHEID EN EFFICIENCY

STOP/START-TECHNOLOGIE SCHONE TECHNOLOGIE

EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN

Iedereen wil meer doen met minder. Daarom gebruikt de XJ een uitgebreid 
programma technologieën om brandstofverbruik en CO2-emissies te reduceren, 
en tegelijkertijd trouw te blijven aan het dynamische karakter van Jaguar.

STOP/START-TECHNOLOGIE

De motor voor de XJ is gecombineerd 
met een Stop/Start-systeem. 
Dit schakelt de motor uit wanneer u 
tot stilstand komt en start de motor 
direct wanneer dat weer nodig is. Dit 
draagt bij aan de reductie van het 
brandstofverbruik, vooral bij rijden 
in de stad en bij langzaam rijdend 
en stilstaand verkeer.

42 |



ELEKTRISCHE 
STUURBEKRACHTIGING (EPAS)

De volgende generatie van de elektrische 
stuurbekrachtiging (EPAS) biedt een 
uitstekende feedback, controle en 
snelheidsafhankelijke bekrachtiging. 
Dankzij de elektrische aandrijving is 
het systeem alleen actief indien nodig, 
waardoor brandstof wordt bespaard. 

ALUMINIUM CONSTRUCTIE

De geheel aluminium constructie 
van de XJ maakt het model tot 
een van de lichtste auto's in zijn 
klasse. Dit betekent dat er minder 
brandstof nodig is om de XJ te laten 
rijden, waardoor er ook minder 
emissies worden geproduceerd. 
Omdat bovendien tot 50% van 
het aluminium afkomstig is van 
recycling, is de XJ extra duurzaam.

AËRODYNAMICA

De uiterst efficiënte vorm van de XJ is het 
resultaat van honderdduizenden test-
uren met Computational Fluid Dynamics. 
Jaguar heeft een van 's werelds meest 
geavanceerde virtuele testlaboratoria 
op autogebied gecreëerd. Daar werd de 
vorm van de XJ in virtuele windtunnels 
geperfectioneerd, totdat deze de laagst 
mogelijke luchtweerstand had gekregen.

ADBLUE®

De dieselmotor voor de XJ is 
uitgerust met AdBlue®-technologie 
om de uitlaatgassen nog schoner 
te maken. AdBlue® is een niet 
giftige, onbrandbare en biologisch 
afbreekbare vloeistof die emissies 
van schadelijke stikstofoxiden 
verwijdert uit de uitlaatgassen.





XJ50 SPECIAL EDITION

XJ50 – EEN EERBETOON AAN  
HET VERLEDEN͵ MET DE BLIK  
OP DE TOEKOMST
De XJ is al 50 jaar synoniem met innovatie, stijl en aandacht voor detail. De XJ50 Special Edition is een eerbetoon aan dit 
succes van Brits design en vakmanschap. Met een geraffineerde motor, een bliksemsnel schakelende transmissie en een 
programma geavanceerde rijtechnologieën combineert de XJ50 het raffinement van een luxueuze personenauto met de 
respons en de betrokken rijbeleving van een sportauto. Subtiele, verchroomde XJ50-badges op de powervents en het 
kofferdeksel onderscheiden dit Jaguar vlaggenschip van zijn tegenhangers.

GETOONDE AUTO: XJ50 STANDARD WHEELBASE IN LOIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES
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GETOONDE AUTO: XJ50 STANDARD WHEELBASE IN LOIRE BLUE, UITGEVOERD MET OPTIES

PERFECT VAKMANSCHAP  
SINDS 1968
De XJ50 is beschikbaar in vier speciaal geselecteerde lakkleuren – Fuji White, Santorini Black, Rosello Red en Loire Blue. 
Het elegante en sportieve exterieur wordt aangevuld met de nieuwe 5-Split Spoke lichtmetalen velgen 'Style 5045' in 
Gloss Black & Diamond Turned Finish, exclusief voor de XJ50. Het interieur van de XJ onderscheidt zich door unieke 
designelementen en zorgvuldige aandacht voor details. Dorpellijsten met verlichting en XJ50-logo heten u welkom in  
het stijlvolle en elegante interieur. Het dashboard-intaglio en de armsteun voor zijn ook voorzien van het XJ50-logo. 
Zacht en soepel aanvoelend Softgrain leder met dubbele, contrasterende stiknaden in Quilted diamantpatroon is gebruikt 
voor de bekleding van stoelen, dashboard en portieren. Hoofdsteunen voorin met gepreegde Jaguar leaper en met de 
hand verwerkt Gloss Shadow Walnut houtfineer dragen bij aan de luxueuze ambiance. 



PERSONALISERING

XJ – UW KEUZE
Configureer uw auto op jaguar.com

PERSONALISERING

Pagina 50

De krachtige 221 kW/300 pk 3.0 liter 
turbodiesel van de XJ zorgt voor 
alerte prestaties en raffinement.

Pagina 52

Vergelijk de omvangrijke 
standaarduitrusting van de 
verschillende XJ-uitvoeringen 
en bekijk de opties.

Pagina 62

Geef uitdrukking aan uw individualiteit 
met een van de prachtige lakkleuren die 
beschikbaar zijn voor de XJ.

DE

MOTOR

KIES UW

UITVOERING 
& OPTIES

KIES UW

KLEUR
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Pagina 64

Voeg een persoonlijke finishing touch 
toe aan uw nieuwe XJ en vul zijn 
fantastische design aan met een van 
de prachtige lichtmetalen velgen.

KIES UW

LICHTMETALEN 
VELGEN

Pagina 66

Maak een keuze uit het uitgebreide 
programma kleuren, premium 
materialen, ledersoorten en 
interieurafwerkingen. Er is 
een combinatie mogelijk voor 
elke smaak.

Pagina 82

Maak uw auto helemaal persoonlijk door 
te kiezen voor extra stijl, functionaliteit of 
veelzijdigheid met de accessoires uit het 
officiële XJ Gear accessoiresprogramma, 
beschikbaar bij uw Jaguar dealer.

KIES UW

INTERIEUR

KIES UW

JAGUAR GEAR  
– ACCESSOIRES
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PERSONALISERING

DE

MOTOR
Configureer uw auto op jaguar.com

*De vermelde verbruiks- en CO2-emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe Europese meetcyclus (NEDC 2.0). Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. De cijfers voor CO2-emissies en brandstofverbruik kunnen variëren al naargelang de gemonteerde 
velgen en opties. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de gecombineerde CO2-emissies zijn teruggerekend naar de waarden 
overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.

Ga voor meer informatie en het configureren van uw auto naar jaguar.com

DIESELMOTOR

AANDRIJVING, MOTORPRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK
VERMOGEN 3.0 LITER V6 TURBODIESEL

Transmissie Automaat

Maximum vermogen kW (pk)/tpm 221 (300)/4.000

Maximum koppel Nm/tpm 700/1.500-1.750

Cilinderinhoud cm3 2.993

Aantal cilinders 6

Configuratie V-motor

PRESTATIES

Topsnelheid km/h 250

Acceleratie 0-100 km/h s 6,2

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT (NEDC2)* Klasse C (SWB/LWB)
NEDC2 Brandstofverbruik Gecombineerd I/100 km 7,0

NEDC2 CO2-emissies Gecombineerd g/km 184/185
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2

LUXURY
BELANGRIJKE KENMERKEN
14-voudig verstelbare voorstoelen met 
verstelbare lendensteunen
Stoelbekleding in Softgrain leder
Verwarmbare voorstoelen en buitenste 
zitplaatsen achterbank
Premium vloermatten voor en achter
Navigation Pro navigatiesysteem
10" Touch Pro touchscreen
Jaguar Enhanced audiosysteem
2-Zone climate control
Bluetooth®-streaming (audio & video)
Park Distance Control (PDC) voor en achter
All Surface Progress Control
LED-koplampen
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Dubbele ovale uitlaateindstukken
Grille en omlijsting in Chrome
Powervents voorspatborden in Chrome
Traffic Sign Recognition met  
Adaptive Speed Limiter

PREMIUM LUXURY
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. 'LUXURY')
Koel-/verwarmbare voorstoelen en  
buitenste zitplaatsen achterbank
Soft Door Close en Keyless Entry
Stoelbekleding in geperforeerd Softgrain leder
Hoofdsteunen voorstoelen met  
Jaguar leaper in reliëf

PERSONALISERING

KIES UW

UITVOERING
Configureer uw auto op jaguar.com

LUXE

PORTFOLIO
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. 'PREMIUM LUXURY')
18-voudig verstelbare voorstoelen met 
verstelbare lendensteunen
Voorstoelen met vijf massageprogramma's
Verwarmbare stuurwielrand
Meridian™ audiosysteem 
4-Zone climate control
Automatic High Beam Assist (AHBA)
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AUTOBIOGRAPHY
BELANGRIJKE KENMERKEN
(EXTRA T.O.V. 'PORTFOLIO')
LED-leeslampjes achter
Dorpellijsten met verlichting
Gepolijst roestvaststalen pedalen
LED-koplampen met Adaptive Lighting
360° Surround Camera
Park Assist – Parallel, Perpendicular en Exit
360° Park Distance Control
Blind Spot Monitor en Reverse Traffic Detection

Afbeeldingen kunnen opties tegen meerprijs tonen.
N.B.: bij het selecteren van een andere uitvoering kan bepaalde standaarduitrusting worden vervangen door andere uitrusting.
Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst van de XJ of neem contact op met uw Jaguar dealer.

R-SPORT
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. 'PREMIUM LUXURY')
18-voudig verstelbare voorstoelen met 
verstelbare lendensteunen
Verwarmbare stuurwielrand
Dorpellijsten voor voor- en  
achterportieren met R-Sport-logo
Gepolijst roestvaststalen pedalen
Meridian™ audiosysteem
4-Zone climate control
Grille en achterskirt in Gloss Black
Frontsplitter, sportdorpels en achterspoiler
Hemelbekleding in Suedecloth

XJ50
BELANGRIJKE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. 'PREMIUM LUXURY')
Powervents voorspatborden in Chrome met 
XJ50-badge
XJ50-badge achter
Dorpellijsten met verlichting en XJ50-logo
Exclusieve XJ50-intaglio
Middenarmsteun met gepreegd XJ50-logo
Unieke 5-Split Spoke lichtmetalen velgen  
'Style 5045' in Gloss Black & Diamond Turned 
Finish Gloss Shadow Walnut houtfineer
Unieke Autobiography-bumpers voor en achter 
en grille in Black
18-voudig verstelbare voorstoelen met 
verstelbare lendensteunen
Voorstoelen met vijf massageprogramma's
LED-koplampen met Adaptive Lighting
Aluminium schakelpaddles
Gepolijst roestvaststalen pedalen

SPORT



2
STANDAARDUITRUSTING
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OMSCHRIJVING
Intelligent Stop/Start-systeem 2 2 2 2 2 2 Zie pagina 42

Elektromechanisch gestuurde parkeerrem (EPB) – automatische ontgrendeling bij wegrijden 2 2 2 2 2 2

JaguarDrive Control met Dynamic-, Normal- en Winter-modus 2 2 2 2 2 2

All Surface Progress Control (ASPC) 2 2 2 2 2 2 Zie pagina 30

Snelheidsafhankelijke elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) met variabele stuuroverbrenging 2 2 2 2 2 2

Adaptive Dynamics 2 2 2 2 2 2 Zie pagina 28

Automatic Speed Limiter (ASL) 2 2 2 2 2 2

Emergency Brake Assist (EBA) 2 2 2 2 2 2

Schemersensor voor koplampen 2 2 2 2 2 2

LED-achterlichten 2 2 2 2 2 2 Zie pagina 13

Verwarmbare achterruit 2 2 2 2 2 2

Regensensor voor ruitenwissers 2 2 2 2 2 2

Elektrisch bedienbare portierruiten voor en achter met tiptoetsfunctie en inklembeveiliging 2 2 2 2 2 2

Glazen panoramadak met elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldeel voor en vast deel achter, 
warmtewerend glas, tiptoetsfunctie voor openen/sluiten

2 2 2 2 2 2

Jaguar Smart Key System – Keyless Start 2 2 2 2 2 2

Kofferdeksel elektrisch te openen en sluiten, met verstelbare openingshoogte 2 2 2 2 2 2

Front- en zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier; doorlopende curtain-hoofdairbags voor en achter 2 2 2 2 2 2

Whiplash Protection System (voorstoelen) 2 2 2 2 2 2

Pedestrian Contact Sensing 2 2 2 2 2 2 Zie pagina 41

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 2 2 2 2 2 2

Geluidssignaal bij niet dragen veiligheidsgordels (voorstoelen en achterbank) 2 2 2 2 2 2

Park Distance Control (PDC) voor en achter (inclusief visuele weergave op touchscreen) 2 2 2 2 2 2

Achteruitrijcamera 2 2 2 2 2 2

Inparkeerfunctie buitenspiegels (spiegels kantelen naar beneden bij inschakelen achteruit) 2 2 2 2 2 2

Anti-diefstalalarm met beveiliging van carrosserie en interieur; 
zelfinschakelende startonderbreker

2 2 2 2 2 2

Elektrisch verstelbare stuurkolom met in- en uitstapfunctie 2 2 2 2 2 2

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel 2 2 2 2 2 2

Verlichting van voetenruimtes voor en achter 2 2 2 2 2 2

'Halo'- en ambianceverlichting in Phosphor Blue 2 2 2 2 2 2

12,3" Interactive Driver Display 2 2 2 2 2 2 Zie pagina 17

Extra 12V-aansluitingen achterin (x2) 2 2 2 2 2 2

KIES UW

OPTIES

PERSONALISERING

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.
Zie de XJ Prijs- en specificatielijst voor een volledig overzicht van standaarduitrusting, opties en optie packs of configureer uw auto op jaguar.com

Configureer uw auto op jaguar.com
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BELANGRIJKSTE OPTIES
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AANDRIJVING & DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
Cruise Control 065AB 2 2 2 — 2 2

Adaptive Cruise Control met Queue Assist 065AG 7 7 7 2 7 7 Zie pagina 40

EXTERIEUR

Dubbele ovale uitlaateindstukken — 2 2 2 — 2 2

Dubbele ovale Autobiography uitlaateindstukken in Chrome — — — — 2 — —

Standaard uitlaatsysteem — 2 2 2 2 2 2

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie,  
automatisch dimmend, met instapverlichting 030NL 2 2 2 2 2 2

R-Sport exterieuruitvoering: 3-delige frontsplitter, grille in Gloss Black, R-Sport  
powervents voorspatborden, 'R'-style dorpels, achterspoiler, achterskirt in Gloss Black — — — — — — 2

Verwarmbare voorruit 040AK 7 7 7 7 7 7

LED-koplampen 064GK 2 2 2 — — 2 Zie pagina 13

Adaptive LED-koplampen (alleen i.c.m. Automatic High Beam Assist) 064GJ 7 7 7 2 2 7

Automatic High Beam Assist 030NT 7 7 2 2 2 7

EXTERIEURKLEUREN (Zie pagina's 62-63 voor alle lakkleuren)

Solid lak — 2 2 2 2 2 2

Metallic lak — 7 7 7 7 7 7

Premium metallic lak — 7 7 7 7 — 7



2

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar

Zie pagina's 64-65 voor het complete programma lichtmetalen velgen.

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
Zie de XJ Prijs- en specificatielijst voor een volledig overzicht van standaarduitrusting, opties en optie packs of configureer uw auto op jaguar.com

EXTERIEUR – VERVOLG
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LICHTMETALEN VELGEN OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
19" 7-Split Spoke 'Style 7016' in Sparkle Silver 031GT 7 7 7 7 — —

19" 10-Spoke 'Style 1028' in Sparkle Silver 031GN 2 2 7 7 — —

19" 5-Split Spoke 'Style 5043' in Sparkle Silver 031HC 7 7 2 7 — —

20" 10-Split Spoke 'Style 1029' in High Gloss Silver Finish 031GO 7 7 7 7 — —

20" 8-Split Spoke 'Style 8001' in Silver 031GI 7 7 7 7 — —

20" 8-Split Spoke 'Style 8001' in Polished Finish 031GL 7 7 7 7 — —

20" 5-Split Spoke 'Style 5063' in Satin Grey 031RA — — — 2 — —

20" 5-Split Spoke 'Style 5045' in Diamond Turned Finish 031GS — — — — — 2

20" 5-Split Spoke 'Style 5045' in Gloss Black & Diamond Turned Finish 031QZ — — — — 2 —

20" 10-Split Spoke 'Style 1010' in Satin Grey & Diamond Turned Finish 031GQ — — — 7 — —

Jaguar Tyre Repair System 029LY 2 2 2 — — —

18" ruimtebesparend lichtmetalen reservewiel 029VT 7 7 7 2 2 2

PERSONALISERING

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

OPTIES
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INTERIEUR
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OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
2-Zone climate control 022AY 2 2 — — — —

4-Zone cimate control 022BC 7 7 2 2 2 2 Standaard op Long Wheelbase-uitvoeringen

Automatische recirculatiefunctie met luchtkwaliteitssensor 022FA 7 7 7 7 2 7

Homelink® geïntegreerd afstandsbedieningssysteem voor garagedeur, hek, etc. 025FG 7 7 7 — 7 7

Helder glas 047AA 2 2 7 7 2 2 Optie op Long Wheelbase Premium Luxury, Portfolio en XJ50

Privacy glas – achter B-stijlen 047AB 7 7 2 2 7 7 Standaard op Long Wheelbase Premium Luxury, Portfolio en XJ50

Bergvakje voorin met verlichting 094AB 2 2 2 2 2 2

Smokers Pack (asbak en aansteker voorin) 094AA 7 7 7 7 7 7

Elektrisch bedienbare zonwering achterruit 019CA 7 7 2 2 7 7 Standaard op Long Wheelbase-uitvoeringen

Ventilatieroosters met verlichting 088NC — 7 7 2 2 — Als optie alleen als onderdeel van Illumination Pack

LED-leeslampjes achter 064MB 7 7 7 2 2 7

Gepolijst roestvaststalen pedalen 051AJ — — — 2 2 2

Roestvaststalen dorpellijsten 048BM 2 2 2 — — —

Roestvaststalen dorpellijsten met verlichting 048BD — 7 7 2 — — Als optie alleen als onderdeel van Illumination Pack

Roestvaststalen dorpellijsten met R-Sport-logo 048BN — — — — — 2

Dorpellijsten met verlichting en XJ50-logo 048CU — — — — 2 —

Premium vloermatten voor en achter 079BH 2 2 2 2 2 2

Soft Door Close en Keyless Entry 076FC/066AC 7 2 2 2 2 2



2

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar

*Standaard in Nederland.

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
Zie de XJ Prijs- en specificatielijst voor een volledig overzicht van standaarduitrusting, opties en optie packs of configureer uw auto op jaguar.com

INTERIEUR – VERVOLG
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STUURWIEL OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
Stuurwiel met Softgrain leder bekleed 032DT 2 2 2 2 2 — Met aluminium schakelpaddles op XJ50

Stuurwiel met Softgrain leder en hout bekleed 032DR — 7 7 7 — — Niet i.c.m. alle interieurkleuren/interieurafwerkingen

Stuurwiel met Softgrain leder bekleed, met R-Sport-logo 032FN — — — — — 2

Standaard stuurwiel (niet verwarmbaar) 032DU 2 2 — — 2 —

Verwarmbare stuurwielrand 032DV 7 7 2 2 7 2

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Autonomous Emergency Braking 065EA 2 2 2 2 2 2

Lane Departure Warning en Lane Keeping Assist 086BG 2 2 2 2 2 2

360° Park Distance Control 086EK 7 7 7 2 7 7

360° Surround Camera 086GJ 7 7 7 2 7 7

Blind Spot Monitor en Reverse Traffic Detection 086GG 7 7 7 2 7 7

Driver Condition Monitoring 086DH 2 2 2 2 2 2

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter 086DC 2 2 2 2 2 2

Park Assist 086HA 7 7 7 2 7 7

Protect 011BE 2 2 2 2 2 2

Remote Premium 011DA 2 2 2 2 2 2

Secure Tracker* 011AE 7 7 7 7 7 7

INTERIEURBEKLEDING (Zie pagina's 66-79 voor het complete programma)

Bovenzijde dashboard in leder 088MH 2 — — — — —

Bovenzijde dashboard in zacht gepolsterd leder 088MB — 2 — — — —

Bovenzijde dashboard in Softgrain leder 088EZ — 7 2 2 — 2

Bovenzijde dashboard in Softgrain leder en middenarmsteun met logo in reliëf 088PC — — — — 2 —

Hemelbekleding in Morzine 088HH 2 2 — — 2 —

Hemelbekleding in Suedecloth 088HE — — 2 — — 2

Hemelbekleding in leder 088FE — — — 2 — —

Hemelbekleding in Ivory 032CV 2 2 2 2 2 7

Hemelbekleding in Ebony 032BU — — 7 7 — 2 Niet i.c.m. alle interieurkleuren

PERSONALISERING

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

OPTIES
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ZITPLAATSEN EN INTERIEURAFWERKING
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ZITPLAATSEN OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
Stoelbekleding in leder 033YS 2 — — — — —

Stoelbekleding in geperforeerd Softgrain leder 033TG — 2 — — — 2

Stoelbekleding in geperforeerd, Quilted Softgrain leder 033YT — — 2 — 2 —

Stoelbekleding in geperforeerd, Quilted Semi-Aniline leder 033JH — — — 2 — —

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank 033EQ 2 — — — — —

Koel-/verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen achterbank 033IN — 2 2 2 2 2

14-voudig verstelbare voorstoelen 300AK/300AL 2 2 — — — —
Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, rugleuning en 
viervoudige lendensteun; handmatige hoogteverstelling hoofdsteun

18-voudig verstelbare voorstoelen met massagefunctie 300AM — 7 2 2 2 —
Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, rugleuning, 
hoofdsteun, bovenbeensteun, zijwangen en viervoudige lendensteun

18-voudig verstelbare sportstoelen 300AN — — — — — 2
Inclusief elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek, rugleuning, 
hoofdsteun, bovenbeensteun, zijwangen en viervoudige lendensteun

Vaste achterbank 033QG 2 2 2 2 2 —

Sport-style vaste achterbank 033QI — — — — — 2

INTERIEURAFWERKING (Zie pagina's 80-81 voor alle afwerkingen)

Gloss Rich Oak houtfineer 088KR 2 2 7 7 — —

Gloss Figured Ebony houtfineer 088GF 7 7 2 7 — —

Gloss Rich Oak houtfineer met Linear Laser-inleg 088KQ 7 7 7 2 — —

Gloss Burr Walnut houtfineer 088JR 7 7 7 7 — —

Gloss Shadow Walnut 088HF — — — — 2 — Niet i.c.m. stuurwiel met Softgrain leder en hout bekleed

Piano Black houtfineer 088EX 7 7 7 7 — 2 Niet i.c.m. Stuurwiel met Softgrain leder en hout bekleed

Carbon Fibre 088HG 7 7 7 7 — 7 Niet i.c.m. stuurwiel met Softgrain leder en hout bekleed
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PERSONALISERING

KIES UW

OPTIES

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar

*Niet beschikbaar in Nederland. 

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie. 
Zie de XJ Prijs- en specificatielijst voor een volledig overzicht van standaarduitrusting, opties en optie packs of configureer uw auto op jaguar.com

Configureer uw auto op jaguar.com

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN ENTERTAINMENT
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INFOTAINMENT OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
Jaguar Enhanced audiosysteem 025KM 2 2 — — 2 — Zie pagina's 38-39

Meridian™ audiosysteem 025LM 7 7 2 2 7 2 Zie pagina's 38-39

Meridian™ Surround Sound audiosysteem 025LN 7 7 7 7 7 7 Zie pagina's 38-39

Meridian™ Reference audiosysteem 025LV — 7 7 7 7 — Zie pagina's 38-39

DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) 025JB 7 7 7 7 7 7

Bluetooth® mobiele telefoonintegratie – inclusief audiostreaming — 2 2 2 2 2 2

Pro Services en WiFi-hotspot 025RC 2 2 2 2 2 2

lnControl Apps 025PA 2 2 2 2 2 2

Navigation Pro navigatiesysteem — 2 2 2 2 2 2

10" Touch Pro touchscreen 087AP 2 2 2 2 2 2

10" Touch Pro Dual View touchscreen 087AS 7 7 7 7 7 7 Niet beschikbaar i.c.m. Jaguar Enhanced audiosysteem

Digitale TV-functie* 129AA 7 7 7 7 7 7

Rear Seat Entertainment Pack met twee uitklapbare 10" HD beeldschermen  
(alleen i.c.m. Meridian™ audiosystemen) 129AQ — 7 7 7 7 —

Voice Recognition – spraakbediening voorin van audio en Bluetooth® 025EZ 2 2 2 2 2 2
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OPTIES ALLEEN VOOR LONG WHEELBASE EN OPTIE PACKS
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OPTIES ALLEEN VOOR LONG WHEELBASE OPTIE-CODE OMSCHRIJVING
Make-up spiegels met verlichting achterin 031LA — 2 2 2 — —

Uitklapbare werktafeltjes achterin 033XC — 7 7 7 — —

Handmatig bedienbare zonwering voor zijruiten achterin 112RC — 2 2 — — —

Elektrisch bedienbare zonwering voor zijruiten achterin 112RB — 7 7 2 — —

2 individuele, elektrisch verstelbare zitplaatsen achterin met massagefunctie 033QH — 7 7 7 — — Alleen beschikbaar als onderdeel van Rear Seat Pack

2 individuele, elektrisch verstelbare zitplaatsen achterin met massage- en memoryfunctie 033QF — 7 7 7 — — Alleen beschikbaar als onderdeel van Premium Rear Seat Pack

OPTIE PACKS

Illumination Pack 075GB — 7 7 — — — Inclusief ventilatieroosters met verlichting, dorpellijsten met  
verlichting en LED-leeslampjes achterin

R-Sport Black Pack 032MH — — — — — 7
Inclusief grille en omlijsting, blades in luchtinlaten voorbumper,  

omlijsting van zijruiten en powervents voorspatborden in Gloss Black

OPTIE PACKS ALLEEN VOOR LONG WHEELBASE

Rear Seat Pack (alleen i.c.m. 18-voudig verstelbare voorstoelen) 017MK — — 7 7 — —

Inclusief individuele, elektrisch verstelbare zitplaatsen achterin  
met massagefunctie, LED leeslampjes achterin, hoofdsteunen met  

verstelbare zijwangen voor en achter, en elektrisch bedienbare  
zonwering voor zijruiten achter

Premium Rear Seat Pack (alleen i.c.m. 18-voudig verstelbare voorstoelen) 017MM — — 7 7 — —

Inclusief individuele, elektrisch verstelbare zitplaatsen achterin  
met massage- en memoryfunctie, Rear Seat Entertainment System, 

uitklapbare werktafeltjes achterin, LED leeslampjes achterin, hoofdsteunen 
met verstelbare zijwangen voor en achter, en elektrisch bedienbare 

zonwering voor zijruiten achter

Premium Rear Seat Pack met 10" Touch Pro Dual View touchscreen  
(alleen i.c.m. 18-voudig verstelbare voorstoelen) 017MP — — 7 7 — —

Inclusief individuele, elektrisch verstelbare zitplaatsen achterin  
met massage- en memoryfunctie, Rear Seat Entertainment System, 

uitklapbare werktafeltjes achterin, LED leeslampjes achterin, hoofdsteunen 
met verstelbare zijwangen voor en achter, elektrisch bedienbare  

zonwering voor zijruiten achter en Dual View touchscreen



3
Indus Silver

SOLID

Fuji White Narvik Black

METALLIC

Yulong White Corris Grey Loire Blue

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

LAKKLEUR



Rosello Red British Racing Green Santorini BlackFirenze Red Farallon BlackCarpathian Grey

PREMIUM METALLIC



4
Configureer uw auto op jaguar.com

19" 10-SPOKE  
'STYLE 1028'

19" 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5043'

AFWERKING VELG Sparkle Silver Sparkle Silver
VELGMAAT 9,0J x 19" / 10,0J x 19" 9,0J x 19" / 10,0J x 19"
BANDENMAAT 245/45ZR19 / 275/40ZR19 245/45ZR19 / 275/40ZR19
OPTIECODE 031GN 031HC

Luxury 2 7

Premium Luxury 2 7

Portfolio 7 2

Autobiography 7 7

XJ50 — —

R-Sport — —

19" 7-SPLIT SPOKE  
'STYLE 7016'

20" 8-SPLIT SPOKE 
'STYLE 8001'

AFWERKING VELG Sparkle Silver Silver
VELGMAAT 9,0J x 19" / 10,0J x 19" 9,0J x 20" / 10,0J x 20"
BANDENMAAT 245/45ZR19 / 275/40ZR19 245/40ZR20 / 275/35ZR20
OPTIECODE 031GT 031GI

Luxury 7 7

Premium Luxury 7 7

Portfolio 7 7

Autobiography 7 7

XJ50 — —

R-Sport — —

2 Standaard   7 Optie   — Niet beschikbaar

Standaarduitrusting en opties kunnen verschillen al naar gelang de uitvoering. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

PERSONALISERING

KIES UW

LICHTMETALEN VELGEN
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20" 8-SPLIT SPOKE 
'STYLE 8001'

20" 10-SPLIT SPOKE 
'STYLE 1029'

20" 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5063'

AFWERKING VELG Polished Finish High Gloss Silver Polished Finish Satin Grey
VELGMAAT 9,0J x 20" / 10,0J x 20" 9,0J x 20" / 10,0J x 20" 9,0J x 20" / 10,0J x 20"
BANDENMAAT 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20
OPTIECODE 031GL 031GO 031RA

Luxury 7 7 —

Premium Luxury 7 7 —

Portfolio 7 7 —

Autobiography 7 7 2

XJ50 — — —

R-Sport — — —

20" 10-SPLIT SPOKE 
'STYLE 1010'

20" 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5045'

20˝ 5-SPLIT SPOKE 
'STYLE 5045'

AFWERKING VELG Satin Grey & Diamond Turned Finish Diamond Turned Finish Gloss Black & Diamond Turned Finish
VELGMAAT 9,0J x 20" / 10,0J x 20" 9,0J x 20" / 10,0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20"
BANDENMAAT 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20
OPTIECODE 031GQ 031GS 031QZ

Luxury — — —

Premium Luxury — — —

Portfolio — — —

Autobiography 7 — —

XJ50 — — 2

R-Sport — 2 —



5
LUXURY

STOELBEKLEDING IN LEDER 
MET TON-SUR-TON STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING  
IN MORZINE

BOVENZIJDE 
DASHBOARD  
IN LEDER

ONDERZIJDE 
DASHBOARD

TAPIJT BEKLEDING-  
EN OPTIECODES

Standaard

Cashew/Cashew Gloss Rich Oak Ivory Truffle Cashew Truffle TXN

Ebony/Ebony Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony SAW

PREMIUM LUXURY
STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD 
SOFTGRAIN LEDER MET STIKNADEN  
EN BIEZEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING  
IN MORZINE

BOVENZIJDE 
DASHBOARD IN 
ZACHTGEPOLSTERD 
LEDER

ONDERZIJDE 
DASHBOARD

TAPIJT BEKLEDING-  
EN OPTIECODES

Standaard

Ivory/Mineral/Mineral* Gloss Rich Oak Ivory Mineral Ivory Mineral SCT

Cashew/Truffle/Truffle Gloss Rich Oak Ivory Truffle Cashew Truffle SAZ

London Tan/Ebony/Ebony Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony SAD

Ebony/Ivory/Ivory Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony TXQ

PORTFOLIO
STOELBEKLEDING IN QUILTED 
EN GEPERFOREERD SOFTGRAIN  
LEDER MET STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING  
IN SUEDECLOTH

BOVENZIJDE 
DASHBOARD IN 
SOFTGRAIN LEDER

ONDERZIJDE 
DASHBOARD

TAPIJT BEKLEDING-  
EN OPTIECODES

Standaard

Ebony/Ivory Gloss Figured Ebony Ivory of Ebony Ebony Ebony Ebony TXS

London Tan/Ebony Gloss Figured Ebony Ivory of Ebony Ebony London Tan Ebony SAF

Cashew/Truffle Gloss Figured Ebony Ivory Truffle Cashew Truffle SBB

Ivory/Mineral Gloss Figured Ebony Ivory Mineral Ivory Mineral SCU

Ivory/Ebony Gloss Figured Ebony Ivory of Ebony Ebony Ivory Ebony TXH

PERSONALISERING

*Alleen i.c.m. verwarmbare stuurwielrand.

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

KIES UW

INTERIEUR
Configureer uw auto op jaguar.com
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AUTOBIOGRAPHY

STOELBEKLEDING IN QUILTED 
EN GEPERFOREERD SEMI-ANILINE 
LEDER MET STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING  
IN SOFTGRAIN LEDER

BOVENZIJDE 
DASHBOARD IN 
SOFTGRAIN LEDER

ONDERZIJDE 
DASHBOARD

TAPIJT BEKLEDING-  
EN OPTIECODES

Standaard

Ivory/Mineral Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg Ivory Mineral Ivory Mineral SAK

Ivory/Ebony Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg Ivory of Ebony Ebony Ivory Ebony TXG

Cashew/Truffle Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg Ivory Truffle Cashew Truffle SBA

London Tan/Ebony Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg Ivory of Ebony Ebony London Tan Ebony SAE

Ebony/Ivory Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg Ivory of Ebony Ebony Ebony Ebony TXR

XJ50
STOELBEKLEDING IN QUILTED EN 
GEPERFOREERD SOFTGRAIN LEDER  
MET STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING  
IN MORZINE

BOVENZIJDE 
DASHBOARD IN 
SOFTGRAIN LEDER

ONDERZIJDE 
DASHBOARD

TAPIJT BEKLEDING-  
EN OPTIECODES

Standaard

Ivory/Ebony Gloss Shadow Walnut Ivory Ebony Ivory Ebony SHK

Ebony/Ivory Gloss Shadow Walnut Ivory Ebony Ebony Ebony SHJ

R-SPORT
STOELBEKLEDING IN GEPERFOREERD 
SOFTGRAIN LEDER MET STIKNADEN

INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING  
IN SUEDECLOTH

BOVENZIJDE 
DASHBOARD IN 
SOFTGRAIN LEDER

ONDERZIJDE 
DASHBOARD

TAPIJT BEKLEDING-  
EN OPTIECODES

Standaard

Ebony/Pimento Piano Black Ivory of Ebony Ebony Ebony Ebony TXW

Ivory/Ebony Piano Black Ivory of Ebony Ebony Ivory Ebony TXI

Ebony/Pimento duo tone/Pimento Piano Black Ivory of Ebony Ebony Ebony Ebony SCV
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5 KIES UW

INTERIEUR
Afgebeeld interieur: stoelbekleding in generfd leder in Cashew met bovenzijde dashboard in Truffle, 
hemelbekleding in Ivory Morzine, interieurafwerking in Gloss Rich Oak houtfineer en tapijt in Truffle.

Configureer uw auto op jaguar.com



 1  2  3  4  5  6

PERSONALISERING

LUXURY
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

STANDAARD – STOELBEKLEDING IN GENERFD BOND LEDER

INTERIEURAFWERKING – OPTIES
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Figured Ebony, Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg of Gloss Burr Walnut

Ebony met Ebony Ivory Ebony Ebony Ebony

Cashew met Cashew Ivory Truffle Cashew Truffle

STOELEN MET
TON-SUR-TON STIKNADEN INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING IN MORZINE BOVENZIJDE DASHBOARD ONDERZIJDE DASHBOARD TAPIJT

Gloss Rich Oak

Gloss Rich Oak

| 69
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Configureer uw auto op jaguar.com Afgebeeld interieur: stoelbekleding in Softgrain leder in Ivory met bovenzijde dashboard in Mineral, 

hemelbekleding in Ivory Morzine, interieurafwerking in Gloss Rich Oak houtfineer en tapijt in Mineral.

KIES UW

INTERIEUR



 1  2  3  4  5  6

PERSONALISERING

PREMIUM LUXURY
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

STANDAARD – STOELBEKLEDING IN SOFTGRAIN LEDER

INTERIEURAFWERKING – OPTIES
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Figured Ebony, Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg of Gloss Burr Walnut

Ebony met Ivory Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony

Cashew met Truffle Gloss Rich Oak Ivory Truffle Cashew Truffle

Ivory met Mineral* Gloss Rich Oak Ivory Mineral Ivory Mineral

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE 
STIKNADEN EN BIEZEN INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING IN MORZINE BOVENZIJDE DASHBOARD ONDERZIJDE DASHBOARD TAPIJT

London Tan met Ebony Gloss Rich Oak Ivory Ebony EbonyEbony

*Alleen i.c.m. verwarmbare stuurwielrand.
| 71



2

5

6

3

1

4

Configureer uw auto op jaguar.com Afgebeeld interieur: stoelbekleding in geperforeerd en Quilted Softgrain leder in Ebony met 
contrasterende stiknaden in Ivory, bovenzijde dashboard in Ebony, hemelbekleding in Ivory 
Suedecloth, interieurafwerking in Gloss Figured Ebony houtfineer en tapijt in Ebony.

Getoonde uitvoering is uitgerust met Rear Seat Entertainment.

KIES UW

INTERIEUR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALISERING

PORTFOLIO
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

STANDAARD – STOELBEKLEDING IN SOFTGRAIN LEDER

INTERIEURAFWERKING – OPTIES
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Rich Oak, Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg of Gloss Burr Walnut

Ivory met Ebony Gloss Figured Ebony Ivory of Ebony Ebony Ivory Ebony

Ivory met Mineral Gloss Figured Ebony Ivory Mineral Ivory Mineral

London Tan met Ebony

Ebony met Ivory

Cashew met Truffle

Gloss Figured Ebony

Gloss Figured Ebony

Gloss Figured Ebony

Ivory of Ebony

Ivory of Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Truffle

London Tan

Ebony

Cashew

Ebony

Ebony

Truffle

STOELEN MET
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING  
IN SUEDECLOTH BOVENZIJDE DASHBOARD ONDERZIJDE DASHBOARD TAPIJT
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Configureer uw auto op jaguar.com Afgebeeld interieur: stoelbekleding in geperforeerd Semi-aniline leder in Ivory met contrasterende 

stiknaden in Mineral, bovenzijde dashboard in Mineral, hemelbekleding in Ivory leder, interieurafwerking in 
Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg houtfineer en tapijt in Mineral.

Getoonde uitvoering is uitgerust met Rear Seat Entertainment.

KIES UW

INTERIEUR



 1  2  3  4  5  6

PERSONALISERING

AUTOBIOGRAPHY
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

STANDAARD – STOELBEKLEDING IN SEMI-ANILINE LEDER

INTERIEURAFWERKING – OPTIES
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Rich Oak, Gloss Figured Ebony of Gloss Burr Walnut

Ivory met Ebony Gloss Rich Oak met
Linear Laser-inleg

Ivory of Ebony Ebony Ivory Ebony

Ivory met Mineral Gloss Rich Oak met
Linear Laser-inleg

Ivory Mineral Ivory Mineral

London Tan met Ebony

Ebony met Ivory

Cashew met Truffle

Gloss Rich Oak met
Linear Laser-inleg

Gloss Rich Oak met
Linear Laser-inleg

Gloss Rich Oak met
Linear Laser-inleg

Ivory of Ebony

Ivory of Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Truffle

London Tan

Ebony

Cashew

Ebony

Ebony

Truffle

STOELEN MET
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING IN LEDER BOVENZIJDE DASHBOARD ONDERZIJDE DASHBOARD TAPIJT
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Configureer uw auto op jaguar.com Getoond interieur: stoelbekleding in geperforeerd en Quilted Softgrain leder in Ivory met contrasterende 
stiknaden in Ebony, bovenzijde dashboard in Ebony, hemelbekleding in Ivory Morzine, interieurafwerking  
in Gloss Shadow Walnut houtfineer en tapijt in Ebony.

KIES UW

INTERIEUR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALISERING

XJ50
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

STANDAARD – STOELBEKLEDING IN SOFTGRAIN LEDER

Ebony met Ivory Gloss Shadow Walnut Ivory Ebony Ebony Ebony

Ivory met Ebony Gloss Shadow Walnut Ivory Ebony Ivory Ebony

STOELEN MET  
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING HEMELBEKLEDING IN MORZINE BOVENZIJDE DASHBOARD ONDERZIJDE DASHBOARD TAPIJT
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Configureer uw auto op jaguar.com Afgebeeld interieur: sportstoelen met bekleding in Softgrain leder in Ebony met contrasterende 

stiknaden in Pimento, bovenzijde dashboard in Ebony, hemelbekleding in Ivory Suedecloth, 
interieurafwerking in Piano Black houtfineer en tapijt in Ebony.

KIES UW

INTERIEUR



 1  2  3  4  5  6

PERSONALISERING

R-SPORT
KLEURENCOMBINATIES VOOR HET INTERIEUR

STANDAARD – STOELBEKLEDING IN SOFTGRAIN LEDER

Ebony met Pimento Piano Black Ivory of Ebony Ebony Ebony Ebony

Ivory met Ebony Piano Black

Piano Black

Ivory of Ebony

Ivory of Ebony

Ebony Ivory Ebony

STOELEN MET 
CONTRASTERENDE STIKNADEN INTERIEURAFWERKING

HEMELBEKLEDING  
IN SUEDECLOTH BOVENZIJDE DASHBOARD ONDERZIJDE DASHBOARD TAPIJT

INTERIEURAFWERKING – OPTIES
Carbon Fibre

Ebony/Pimento 
duo tone/Pimento

Ebony EbonyEbony
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Carbon FibrePiano Black Gloss Rich Oak Gloss Figured Ebony

Configureer uw auto op jaguar.com

KIES UW

INTERIEUR



Gloss Figured Ebony Gloss Rich Oak met Linear Laser-inleg Gloss Burr Walnut Gloss Shadow Walnut



6 KIES UW

JAGUAR GEAR – ACCESSOIRES

Buitenspiegelkappen in Chrome 
C2D5489 – Links 
C2D5488 – Rechts

Buitenspiegelkappen in Chrome benadrukken het stijlvolle design  
van de buitenspiegels. Beschikbaar voor links en rechts.

Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie over het complete programma  
Jaguar Gear accessoires of ga naar gear.jaguar.com

*Niet i.c.m. Rear Seat Entertainment

PERSONALISERING82 |



Click and Hang* 
J9C2167
Click and Hang maakt deel uit van het Click and Go-programma. 
Afneembare kledinghanger waarmee u overhemden en jasjes 
kreukvrij kunt vervoeren. Inclusief geïntegreerde haak, zodat de 
kledinghanger ook buiten de auto kan worden gebruikt.

Dorpellijsten met verlichting

De verlichting in de elegante, aluminium dorpellijsten gaat 
branden wanneer de voorportieren worden geopend. 
Geaccentueerd door zachte verlichting in Phosphor Blue. 
Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

Click and Play* 
J9C2164

Click and Play-houder voor iPad 2 – 4 maakt deel uit van het 
Click and Go-programma. De afneembare tablethouder kan 
makkelijk in verschillende hoeken worden gekanteld voor 
comfortabel entertainment achterin.

Premium bagageruimtemat 
C2D7450

Luxueuze, zachte bagageruimtemat in Ebony met metalen Jaguar 
logo. Hoogpolig, premium tapijt in een kwaliteit van 2.050 g/m2 
met omboording in Nubuck en contrasterende stiknaden in Grey.

Spatlappen 
C2D8498 – voor 
C2D8499 – achter

Spatlappen voor met 'JAGUAR' woordmerk vormen een fraaie 
aanvulling op het lijnenspel van de auto, helpen opspattend water 
te reduceren en beschermen het lakwerk tegen vuil en steenslag.

Aluminium schakelpaddles 
T2R6547MMU

Deze schakelpaddles in hoogwaardig aluminium vervangen  
de standaard elementen. Hoogwaardige afwerking  
in overeenstemming met het interieur van de auto.  
De schakelpaddles zijn gemaakt uit massief aluminium,  
met de hand geborsteld voor een premium afwerking  
en geanodiseerd voor grote slijtvastheid.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Configureer uw auto op jaguar.com
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1Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  
2De vermelde verbruiks- en CO2-emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe Europese meetcyclus (NEDC 2.0).  
Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. De cijfers voor CO2-
emissies en brandstofverbruik kunnen variëren al naargelang de gemonteerde velgen en opties. De vermelde NEDC-waarden voor het 
gecombineerde brandstofverbruik en de gecombineerde CO2-emissies zijn teruggerekend naar de waarden overeenkomstig de oude 
NEDC-testmethodiek. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald.

Ga voor meer informatie en het configureren van uw auto naar jaguar.com

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.  
Bagageruimte gemeten volgens de VDA-norm met blokken van 200 x 100 x 50 mm.

GETOONDE AUTO: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE, UITGEVOERD MET OPTIES

DIESEL

MOTOR 3.0 LITER V6 TURBODIESEL

Model SWB LWB

Boring (mm) 84 84

Slag (mm) 90 90

Compressieverhouding (:1) 16,1 16,1

GEWICHTEN1

Gewicht vanaf (kg) 1.835 1.860

Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.400 2.450

Maximum toelaatbaar gewicht op vooras (kg) 1.180 1.180

Maximum toelaatbaar gewicht op achteras (kg) 1.280 1.320

BRANDSTOFVERBRUIK – NEDC-EQUIVALENT (NEDC2)2 Klasse C (SWB / LWB)

NEDC2 Brandstofverbruik Gecombineerd l/100 km 7,0

NEDC2 CO2-emissies Gecombineerd g/km 184/185

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 250 begrensd 250 begrensd

Acceleratie 0-100 km/h (s) 6,2 6,2

Bruikbare tankinhoud (l) 77 77

Lengte auto
Lengte SWB 5.130 mm
Lengte LWB 5.255 mm

Breedte auto
Breedte inclusief spiegels 2.105 mm
Breedte exclusief spiegels 1.899 mm

Hoogte auto
Met dakantenne 1.460 mm

Hoofdruimte
Hoofdruimte met panoramadak 1.004 mm
Maximum hoofdruimte achter SWB 945 mm
Maximum hoofdruimte achter LWB 946 mm

Beenruimte
Maximum beenruimte voor 1.055 mm 
Maximum beenruimte achter 988 mm 
Beenruimte achter met Rear Seat Pack LWB  
(achterbankleuning geheel omhoog) 1.109 mm
Beenruimte achter met Rear Seat Pack LWB  
(achterbankleuning geheel achterover gekanteld) 1.021 mm
Beenruimte achter met Premium Rear Seat Pack LWB 
(achterbankleuning geheel omhoog) 1.087 mm
Beenruimte achter met Premium Rear Seat Pack LWB 
(achterbankleuning geheel achterover gekanteld) 989 mm

Draaicirkel (SWB)
Tussen muren 12,1 m

Draaicirkel (LWB)
Tussen muren 12,5 m



SPECIAL VEHICLE 
OPERATIONS
Special Vehicle Operations (SVO) ontwerpt en ontwikkelt producten die de kernwaarden  
van Jaguar en Land Rover onderstrepen: luxe, prestaties en capaciteiten.

Ons team van specialisten is volledig gericht op het verbeteren en koesteren van onze  
relatie met onze meest veeleisende en enthousiaste klanten door een onvergetelijke  
beleving te bieden.

SVO is verantwoordelijk voor de creatie van een programma van exclusieve producten  
die de ontwerp- en engineering-prestaties van Jaguar op het allerhoogste niveau brengen, 
waardoor onze klanten volledig kunnen genieten van hun passie voor spectaculaire  
nieuwe auto's.

HET NIEUWE SVO TECHNICAL CENTRE

In het hart van de Britse Midlands staat SVO's nieuwe Technical Centre. Deze geavanceerde 
afdeling, waarin Jaguar Land Rover 20 miljoen pond heeft geïnvesteerd, is onderverdeeld in 
vier zones die zijn ontworpen om de creatie van absoluut adembenemende auto's mogelijk 
te maken. Naast de Commissioning- en Presentation-ruimtes omvat ons productiecentrum 
ook de assemblage en handmatige afwerking van exclusieve SVO-modellen en Collector's 
Editions. Een hoogwaardige lakafdeling zorgt voor een sublieme afwerking van elke auto 
die wij creëren.

BESPOKE BY SVO

'Bespoke by SVO' is het resultaat van een perfect inzicht in de aspecten die onze meest 
veeleisende klanten meer waarderen dan al het andere: iets dat volledig uniek voor hen 
is gecreëerd. Iets wat alleen zij kunnen bezitten, wat uitstraalt wie zij zijn en wat zij het 
meeste koesteren. Met dat in gedachten heeft SVO de innovatieve Commissioning- en 
Presentation-ruimtes ontwikkeld, waarmee de meest verfijnde en luxueuze auto's ter 
wereld kunnen worden gecreëerd. Deze speciale, nieuwe afdeling is onderdeel van het 
nieuwe SVO Technical Centre in Warwickshire, Groot-Brittannië.
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THE WORLD OF JAGUAR

THE WORLD OF JAGUAR
Met de keuze voor een XJ treedt u toe tot de opwindende World of Jaguar.

CIRCUITDAGEN

Er is geen betere manier om de XJ en Jaguar te leren kennen dan door er zelf in te rijden.
Jaguar Experience biedt een programma unieke mogelijkheden om te ontdekken hoe het  
voelt om alles uit uw Jaguar te halen. Onze circuitprogramma’s bieden u de mogelijkheid 
om de grenzen van uzelf, de XJ en andere Jaguar modellen te ontdekken.

Bezoek voor meer informatie onze website: jaguar.com/experience

ACHTER DE SCHERMEN

De rondleidingen door onze fabrieken bieden u de unieke kans om zelf te beleven hoe 
onze auto’s worden gebouwd – van het persen van de metalen carrosseriedelen tot het 
zorgvuldige handwerk. In onze state-of-the-art productiefaciliteiten ziet u hoe vakkundige 
technici en geavanceerde machines naadloos samenwerken om Jaguar's adembenemende 
modellen te bouwen. 

Bezoek voor meer informatie onze website: jaguar.com/experience-jaguar/behind-the-scenes

ICE DRIVE EXPERIENCES

Geniet van autorijden van een heel ander niveau, met de Jaguar Land Rover Ice Drive 
Experience. Sinds 2017 bieden wij deze avontuurlijke belevenis aan in Arjeplog, Zweden, 
waarbij u uw rijvaardigheid onder extreme omstandigheden kunt testen en verder kunt 
ontwikkelen. Dit is een zeldzame mogelijkheid voor eigenaars en liefhebbers om de 
confrontatie aan te gaan met enkele van de zwaarste en meest uitdagende parcours ter 
wereld, onder de bekwame leiding van onze experts. Onze rij-instructeurs behoren tot de 
beste ter wereld en zullen u bij elke stap begeleiden om hun jarenlange ervaring met u te  
delen. U gaat met de auto over het ijs dansen, driftend de spannendste bochten nemen  
en al doende zult u beseffen welke spectaculaire mogelijkheden de Jaguar en Land Rover  
modellen werkelijk bieden.

Ontdek meer op jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences als u wilt deelnemen aan 
het volgende avontuur.
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FORMULE E

De reputatie van Jaguar op het gebied van prestaties, technologie en design is gevestigd op de 
meest uitdagende circuits en tijdens de spannendste kampioenschappen ter wereld. Van Le Mans 
tot de Formule 1 en nu naar de Formule E, het circuit is onze testbaan. Formule E biedt de perfecte 
testomstandigheden voor elektrische autotechnologie in een high performance omgeving. Dit 
kampioenschap versnelt de ontwikkeling van Jaguar's elektrische aandrijftechnologie. Elke race in 
de Formule E helpt de Jaguar ingenieurs om betere elektrische auto's te maken.

Bezoek voor meer informatie onze website: jaguar.com/jaguar-racing

JAGUAR COLLECTION

Het nieuwste programma van de Jaguar Collection is ontwikkeld met dezelfde aandacht voor 
design, productie en details als bij onze auto's. Dit spreekt duidelijk uit onze kleding, hoogwaardige 
lederwaren en luxe reisartikelen. Ter ere van Jaguar's rijke historie hebben wij ook een collectie die 
in het teken staat van onze legendarische autosportsuccessen, met door autosport geïnspireerde 
cadeau-artikelen en kleding. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

JAGUAR MAGAZINE

Dit is ons eigen dynamische, eigentijdse en cosmopolitische magazine. Samengesteld door 
een team van enthousiaste designers en redacteuren. Ons magazine gunt u een blik achter de 
schermen van Jaguar, maar biedt eveneens interessante artikelen over de wereld van luxe, design, 
stijl en reizen. De eerste drie jaar na aanschaf van uw Jaguar ontvangt u het magazine tweemaal 
per jaar geheel kosteloos. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.
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GETOONDE AUTO: XJ PORTFOLIO LONG WHEELBASE IN CARPATHIAN GREY,  
UITGEVOERD MET OPTIES

GETOONDE AUTO OP VOOR- EN ACHTERPAGINA: XJ50 STANDARD WHEELBASE IN LOIRE BLUE,  
UITGEVOERD MET OPTIES

JAGUAR CARE

De XJ wordt aangeboden met een garantie van drie jaar of 100.000 km, inclusief drie jaar of 
100.000 km regulier onderhoud en uitgebreide Jaguar Assistance. Wij noemen dit programma 
Jaguar Care. Dit maakt de totale eigendomskosten van de XJ tot een van de laagste in zijn 
klasse. Ga voor meer informatie over Jaguar Care voor de XJ naar: jaguar.com/jaguarcare

ORIGINELE ONDERDELEN

Originele Jaguar onderdelen zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens onze 
zeer strenge eisen voor kwaliteit, pasvorm en duurzaamheid. Elk onderdeel is specifiek 
voor uw XJ ontwikkeld om zo bij te dragen aan optimale prestaties en een lange, 
probleemloze levensduur.

FLEET & BUSINESS

Jaguar streeft naar een positie als voorkeursmerk in het premium fleet & business-segment. 
Dat doen wij met het aanbieden van bijzonder aantrekkelijke modellen, uitstekende customer 
service en diensten als Jaguar Care. Jaguars zijn dynamische en onderscheidende auto's die 
bedrijven helpen om het unieke karakter en de persoonlijkheid van de onderneming uit te 
stralen. Wij bieden een uitstekende, totaal klantgerichte aftersales-service, die erop is gericht 
om elke Jaguar personenauto in topconditie te houden, inclusief het leveren van de allerbeste 
prestaties en op de meest kostenefficiënte wijze voor bedrijven. 

Ga voor meer informatie naar jaguar.com/fleet-and-business

JAGUAR ASSISTANCE

Jaguar Assistance biedt ondersteuning bij pech onderweg, zoals een onverhoopte storing, 
een ongeval of een lekke band. U kunt altijd vertrouwen op onze assistentie, ongeacht de 
situatie en ongeacht de locatie.

JAGUAR FINANCIAL SERVICES

Nieuw of gebruikt, voor persoonlijk of zakelijk gebruik, wij hebben financieringsmogelijkheden 
die aansluiten op uw specifieke wensen. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

VERZEKERING

Met Jaguar Insurance bieden wij een uitstekende dekking tegen gunstige tarieven voor uw XJ. 
Deze zeer complete verzekering omvat de beste voorwaarden die op dit moment verkrijgbaar 
zijn. Exclusief aangeboden aan Jaguar rijders. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie 
over Jaguar Car Insurance voor uw XJ.

TOT UW DIENST
Behalve dat The World of Jaguar een grote variëteit aan exclusieve diensten en 
lifestyle-producten biedt, kunt u ook nog eens zorgeloos rijden.

BELANGRIJK MEDEDELING
Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie 
van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen 
plaats. Hoewel in deze brochure zo recent mogelijke informatie bijeen is gebracht, kan deze niet worden 
gezien als een onfeilbare leidraad voor de huidige specificaties of beschikbaarheid. Deze brochure is niet 
bedoeld als offerte voor de verkoop van bepaalde auto's, onderdelen of accessoires. Dealers zijn geen 
onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens Jaguar Land Rover 
Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of vertegenwoordigingen 
aan te gaan.

KLEUREN
De ervaring leert dat in drukwerk en online de lak- en bekledingskleuren niet natuurgetrouw worden 
weergegeven. De getoonde kleuren en bekledingen dienen slechts als voorbeeld. Wij raden u aan bij 
uw dealer de originele kleurstalen te bekijken. De getoonde kleuren en bekledingen zijn opgenomen 
in het huidige aanbod. Jaguar behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te wijzigen dan 
wel uit het programma te nemen. Uw dealer informeert u graag over de actuele kleuren/bekledingen. 
Dealers zijn geen onderdeel van Jaguar Land Rover Limited en zijn niet geautoriseerd om namens 
Jaguar Land Rover Limited ongeacht welke, expliciete of impliciete activiteiten uit te voeren of 
vertegenwoordigingen aan te gaan.

ECOLOGISCHE INNOVATIE BIJ JAGUAR
Als onderdeel van het beleid ten aanzien van duurzaamheid streeft Jaguar naar het terugdringen van 
het gebruik van fossiele brandstoffen, naar een lager gebruik van grondstoffen en naar het reduceren 
van de hoeveelheid afval.

Zoek op 'Jaguar Environmental Innovation' voor uitgebreide informatie.






