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JAGUAR I-PACE
Het rijgevoel van een Jaguar kent geen gelijke. De introductie van elektrische aandrijving verandert daar 
niets aan. Deze biedt zelfs nog meer mogelijkheden om vorm te geven aan de dynamische prestaties 
en het spraakmakende design waar Jaguar vermaard om is. De Jaguar I-PACE is een pure Battery 
Electric Vehicle (BEV), een compleet elektrische auto die van meet af aan is ontworpen om deze nieuwe 
mogelijkheden te omarmen.

Het radicaal nieuwe design is gecombineerd met een exclusief interieur en de praktische 
functionaliteit van een SUV. Een geavanceerde, volledig elektrische aandrijflijn zorgt voor hoge 
prestaties zonder emissies. De baanbrekende technologieën werken naadloos samen met de auto 
en met u. Spannend om naar te kijken, opwindend om in te rijden, gemakkelijk om mee te leven 
en met ongeëvenaarde connectivity-mogelijkheden – de I-PACE is ’s werelds slimste sportauto 
met vijf zitplaatsen.

DE FOTO’S IN DEZE BROCHURE ZIJN VERVAARDIGD VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK. SPECIFICATIES, OPTIES 
EN BESCHIKBAARHEID KUNNEN VARIËREN PER LAND. UW JAGUAR DEALER GEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE. 
GA VOOR MEER INFORMATIE EN VOOR HET CONFIGUREREN VAN UW AUTO NAAR JAGUAR.COM
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INTRODUCTIE

DE ELEKTRISCHE 
VOORDELEN VAN DE I-PACE
“Wij hebben de I-PACE gecreëerd om de nieuwe designmogelijkheden van battery 
electric vehicles (BEV’s) uit te stralen. Hij is radicaal, indrukwekkend en toekomstgericht – 
het product van authentiek Jaguar DNA, gecombineerd met fraaie, hoogwaardige details 
en Brits vakmanschap.”

Director of Design, Jaguar.

BLIKSEMSNELLE PRESTATIES
De acceleratie van de I-PACE is lineair en uiterst direct, zonder vertraging of 
schakelonderbrekingen. Zijn maximum vermogen van 294 kW/400 pk stuwt u van 
0-100 km/h in slechts 4,8 seconden. Om hem de wendbaarheid te geven van een 
sportauto, is de 90 kWh accu geïntegreerd in de bodem, tussen de assen, waardoor 
het zwaartepunt laag ligt en het gewicht bijna perfect wordt verdeeld. Zie pagina 
12 voor meer informatie.

GERUISLOOS RAFFINEMENT
Elektrisch vermogen is van nature al stil, maar wij hebben alle mogelijke moeite 
gedaan om de I-PACE tot een absolute oase van rust te maken. De geavanceerde 
motoromhulling dempt het geluid, terwijl het radicaal nieuwe design van de I-PACE 
is ontwikkeld om windgeruis te minimaliseren. Het binnendringen van exterieurgeluid 
wordt verder gereduceerd door het gebruik van akoestisch gelaagd glas voor voorruit 
en voorportierruiten. Zie pagina 11 voor meer informatie.

GEMOEDSRUST
Voor extra gemoedsrust is de 90 kWh accu van de I-PACE gedekt door een 
uitgebreide garantie van 8 jaar1, naast uw standaard Jaguar garantie. Verder kunt 
u altijd vertrouwen op de volledige ondersteuning door ons uitgebreide netwerk van 
Jaguar dealers, met hoogopgeleide technici die uw Jaguar door-en-door kennen. 
Zie pagina 51 voor meer informatie.

SLIM GEBRUIK VAN INTERIEURRUIMTE
De I-PACE maakt gebruik van op de assen gemonteerde elektromotoren met 
concentrische ééntraps transmissies. Dit zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid extra 
interieurruimte, zodat de I-PACE compacte exterieurafmetingen combineert met een 
bijzonder ruim interieur. Zie pagina 10 voor meer informatie.

GEBRUIKSGEMAK
Schoon, gemakkelijk, probleemloos – dat is de toekomst van autorijden. Een bezoek 
aan een tankstation behoort tot het verleden – de accu van de I-PACE kan via een 
conventioneel stopcontact, een thuislader of een openbaar laadstation worden 
opgeladen. Dus in plaats van speciaal tijd te moeten reserveren om de auto op te 
laden, gaat u gewoon verder met wat u wilt doen. Zie pagina 16 voor meer informatie.

LAGE EIGENDOMSKOSTEN
Rijden in een I-PACE betekent dat u wellicht in aanmerking komt voor 
stimuleringsregelingen, zoals lagere belastingen, lagere toltarieven voor stadscentra, 
of zelfs toegang tot speciale, minder drukke rijbanen2. Daarnaast kan het feit dat de 
I-PACE minder bewegende delen heeft, bijdragen aan lagere kosten voor service en 
onderhoud. Ga naar jaguar.com/incentives voor meer informatie.

ACTIERADIUS
Een volledige lading biedt een actieradius tot 470 km3 volgens de WLTP-cyclus – 
meer dan genoeg voor het gemiddelde wekelijkse woon-werkverkeer van 300 km4. 
Zie pagina 16 voor meer informatie.

1Voor de 90 kWh accu van de I-PACE geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km (afhankelijk van hetgeen het eerst wordt bereikt). U kunt aanspraak maken op deze garantie indien 
er sprake is van een fabricagefout of indien een officiële Jaguar dealer vaststelt dat de State of Health van de accu is afgenomen tot minder dan 70 procent.  2Per land verschillend. 
Neem contact op met uw Jaguar dealer voor meer informatie.  3De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig 
opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. Energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang 
factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een 
productiemodel over een standaardroute.  4Dit cijfer is ontleend aan het mobiliteitsonderzoek ‘Driving and Parking Patterns of European Car Drivers’, uitgevoerd door de Europese Commissie.

Actieradiuswaarden voor EV’s worden bepaald met een productiemodel over een standaardroute. De behaalde actieradius hangt af van de staat van de auto en accu, van de daadwerkelijke 
route en van omgeving en rijstijl.
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BOORDLADER
Elektriciteit kan aan de auto worden geleverd als 
wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Om de auto 
op te laden, zet de 11 kW driefasen boordlader van de 
I-PACE de elektriciteit om in gelijkstroom.

LAADAANSLUITING
Een oplaadpunt vervangt de tankdop. 
Voor opladen hoeft alleen de laadkabel 
te worden aangesloten.

MOTOREN VOOR EN ACHTER
In plaats van een enkele motor die de voor- en 
achterwielen aandrijft, heeft de I-PACE twee efficiënte 
en compacte elektromotoren met synchrone permanente 
magneet. Onafhankelijk van elkaar kunnen beide motoren 
147 kW/200 pk en een koppel van 348 Nm leveren – 
een totale opbrengst van 294 kW/400 pk en 696 Nm. 
De auto heeft tevens een high-performance All Wheel 
Drive (AWD)-systeem.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

ACCU
De 90 kWh accu van de I-PACE vervangt de brandstoftank. 
De energie wordt opgeslagen in lithium-ion pouch-cellen 
met een hoge energiedichtheid.

OMVORMER
De omvormer van de I-PACE zet de in het accupakket 
opgeslagen gelijkstroom om in de wisselstroom die de 
motoren voedt.
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MAAK KENNIS MET 
DE JAGUAR I-PACE

JAGUAR DYNAMIEK
De rijbeleving van de I-PACE is een afspiegeling van zijn dynamische design. 
Met zijn beproefde double-wishbone voorwielophanging en de Integral Link 
achterwielophanging is deze Jaguar een auto die volop rijplezier biedt. Alerte en 
betrokken handling is gecombineerd met uitzonderlijk rijcomfort en raffinement. 
Zie pagina 14 voor meer informatie.

ELEKTRISCHE AANDRIJFLIJN
Zowel Jaguar’s I-TYPE Formule E-raceauto als de I-PACE maken gebruik van 
elektromotoren met synchrone permanente magneet en van lithium-ion pouch-
cell-technologie. Deze motoren zijn compact en efficiënt, hetgeen bijdraagt aan 
de optimalisatie van prestaties en actieradius. Zie pagina 13 voor meer informatie.

ALTIJD VERBONDEN
De InControl-technologieën van de I-PACE bieden een naadloze verbinding tussen 
u, uw auto en de buitenwereld. Pivi Pro met het volledig nieuwe navigatiesysteem1 
toont onder meer laadstations en parkeerplaatsen, en met het Online Pack met 
data-abonnement2 kunt u beschikken over nog meer relevante informatie. Met Apple 
CarPlay®3 en Android Auto™4 kunt u eenvoudig bepaalde apps via het touchscreen 
van de auto gebruiken, terwijl u met de Jaguar Remote5 app veilig met uw auto kunt 
communiceren vanaf uw smartphone. Zie pagina’s 20-23 voor meer informatie.

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIE

Het hart van de I-PACE wordt gevormd door een ‘zwevende’ middenconsole met 
ons nieuwste infotainmentsysteem, Pivi Pro. Dit maakt het bedienen van alle functies 
van de auto en uw aangesloten apparaten bijzonder eenvoudig. Het systeem omvat 
een 10" touchscreen, dat is geïntegreerd in het dashboard, met daaronder een 5,5" 
touchscreen (optie) met multifunctionele Dynamic Dials. Vóór de bestuurder bevindt 
zich een HD Interactive Driver Display. Via dit display hebt u toegang tot ons krachtige 
navigatiesysteem met route-adviezen voor een maximale actieradius. WiFi met 
data-abonnement6 versterkt uw rijbeleving. Zie pagina 21 voor meer informatie.

HET INTERIEUR: VAKMANSCHAP EN RUIMTE

De elektrische architectuur stelde onze ontwerpers in staat om luxueus 
vakmanschap te combineren met een royaal bemeten interieur en veel opbergruimte. 
De afwezigheid van een transmissietunnel creëert de mogelijkheid voor een opbergvak 
van 10,5 liter onder de middenarmsteun voorin. Het ontbreken van een conventionele 
transmissie betekent perfecte opbergruimte voor telefoons en sleutels in de 
‘zwevende’ middenconsole. Tenslotte heeft de I-PACE een bagageruimte van maar 
liefst 1.453 liter7, aangevuld met een opbergvak onder de ‘motorkap’ van nog eens 
27 liter. Zie pagina 33 voor meer informatie.

EXTERIEUR: KARAKTER
Het radicale ‘cab-forward’-design van de I-PACE, zijn krachtige luchtuitlaat in de 
motorkap en de achterflanken met duidelijke Jaguar signatuur zijn veel meer dan 
alleen markante designelementen. Ze vormen een integraal onderdeel van de 
aërodynamica van de auto en dragen bij aan een lage luchtweerstandscoëfficiënt van 
Cw = 0,29, met een grotere actieradius als resultaat. Zie pagina 8 voor meer informatie.

1Connected Navigation vereist een abonnement dat doorloopt na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden verlengd na de door 
uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  3Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 
functies in uw land. Zie https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor meer informatie.  4Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die worden aangeboden 
door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw land. Zie https://www.android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer informatie.  5Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar 
dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload uit de Apple App Store/Google Play Store.  6Fair Use-beleid van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is verbruikt, is het mogelijk dat de 
datasnelheid en functionaliteit in de auto de rest van de maand afneemt. Voor meer informatie over het Fair Use-beleid dat van toepassing is, raadpleeg de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op jaguar.com/pivi-pro-terms. Hoeveel 
streaming-tijd mogelijk is binnen de databundel is afhankelijk van de streamingprovider en de resolutie van bekeken video’s. Bekijken van HD-video’s zal het dataverbruik aanzienlijk verhogen.  7Met luchtvering wordt de inhoud van de 
bagageruimte gereduceerd met 18 liter.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. 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.

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Mogelijk zijn voorwaarden voor eindgebruikers van Apple Inc van toepassing.
Android Auto is een handelsmerk van Google LLC.
App Store is een handelsmerk van Apple Inc.
Google Play Store is een handelsmerk van Google LLC.Google Play Store is a trademark of Google LLC.
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DESIGN

EXTERIEUR
Het revolutionaire design van de I-PACE blijft zowel trouw aan het elan van Jaguar 
als aan het ontwerp van de I-PACE Concept. Van de geprononceerde voorspatborden 
tot de diffuser onder de achterbumper, laten alle door supersportauto’s geïnspireerde 
stylingelementen de I-PACE nog gemakkelijker door de lucht snijden, met optimale 
stabiliteit en maximale actieradius als resultaat. De krachtige grille welft naar binnen 
en verlaagt de luchtweerstand door lucht via de opening in de motorkap weg te 
leiden. Deze lucht stroomt vervolgens verder over een daklijn waarvan de boogvorm 
is afgestemd op maximale efficiency. Het dak zelf is beschikbaar in carrosseriekleur, 
in contrastkleur Black of als glazen panoramadak. Om ervoor te zorgen dat de 
rijwind soepel rond het gehele exterieur kan stromen, liggen zelfs de uitklapbare 
portiergrepen verzonken in de flanken van de auto.

De ranke, futuristische LED-koplampen met onze dubbele ‘J’-blade 
signatureverlichting (optie) geven het front van de I-PACE een karakteristieke 
uitstraling. Voor nog beter zicht en extra veiligheid bij rijden in het donker kiest 
u voor Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting (optie).

Dit systeem houdt het grootlicht continu ingeschakeld, maar past automatisch de 
vorm van de lichtbundel aan om te voorkomen dat tegemoetkomend verkeer wordt 
verblind. De strakke achterlichten zijn eveneens uitgerust met LED-technologie en 
bieden dezelfde dynamische richtingaanwijzers als de koplampen.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
DESIGN
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INTERIEUR
De I-PACE vertaalt de klassieke Jaguar balans tussen sportief karakter en luxueus vakmanschap naar het 
digitale tijdperk. De elektrische architectuur definieert het karakter van het vijfzits interieur. Door het ‘cab-
forward’-design zijn de voorstoelen verder naar voren geplaatst. Dit creëert meer ruimte tussen de voorstoelen 
en achterbank, en verschaft de achterpassagiers meer been- en knieruimte. De bestuurder en voorpassagier 
voelen zich nog meer één met de auto, dankzij de perfect zittende sportstoelen. Dat de bestuurder absoluut 
centraal stond bij het ontwerp, blijkt nog eens extra uit het laag geplaatste dashboard met minimalistische 
lijnen, bekleed met zacht leder. In het gehele, ruime interieur bevestigen prachtige, in subliem handwerk 
vervaardigde accenten de luxueuze uitstraling van de auto. U wordt omringd door exclusieve, uit pure 
materialen vervaardigde afwerkingen, waarbij de subtiele dubbele stiknaden in contrastkleur voor nog 
meer raffinement zorgen.

Maximum hoofdruimte vóór 
met vast panoramadak

1.013 mm

Hoofdruimte achter 968 mm

Maximum beenruimte vóór 1.040 mm

Maximum beenruimte achter 890 mm

GETOOND INTERIEUR: I-PACE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN LIGHT OYSTER, MET INTERIEUR IN LIGHT OYSTER EN HEMELBEKLEDING IN LIGHT OYSTER
DESIGN
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Welke combinatie van materialen u ook kiest, de moderne uitstraling zal een aanvulling 
vormen op de stijlvolle, rustgevende interieurambiance. Om de exclusieve uitstraling 
van het interieur te vervolmaken, is er de optie van een glazen panoramadak over de 
gehele lengte. Daarbij voorkomen de tint en het infrarood-absorberende laminaat in 
het gelaagde glas dat sterk zonlicht, UV-straling en hitte tot het interieur doordringen. 
Het glazen panoramadak vult niet alleen de gehele cabine met natuurlijk licht, 
maar zorgt tevens voor een aangename interieurtemperatuur onder hete, zonnige 
omstandigheden en houdt het interieur warmer in een koud klimaat. ’s Nachts 
accentueert de ambianceverlichting de superieure interieurdetails.

Het interieur is een oase van rust, te midden van de drukke buitenwereld. 
Het raffinement neemt toe tot een ongekend niveau dankzij de geavanceerde, 
geluiddempende motoromhulling, terwijl het strakke exterieurdesign het 
windgeruis minimaliseert.

Om uw gevoel van welzijn te vergroten, hoeft u alleen maar de knop PURIFY (optie) 
te gebruiken. Een speciaal ontworpen filter trekt fijne deeltjes uit de in de auto 
stromende ventilatielucht aan en vangt deze op, inclusief PM2.5 en luchtgedragen 
allergenen zoals stof en pollen. Dit ingenieuze systeem reinigt de lucht in het interieur 
en vermindert de blootstelling van de inzittenden aan schadelijke vervuilende stoffen, 
zodat iedereen direct vanaf het instappen kan genieten van nog meer comfort. 
U kunt het interieur ook voorverwarmen of voorkoelen via de Jaguar Remote app*. 
Zie pagina 22 voor meer informatie.

*Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload 
uit de Apple App Store/Google Play Store.

App Store is een handelsmerk van Apple Inc.
Google Play Store is een handelsmerk van Google LLC.

GETOOND INTERIEUR: I-PACE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER IN EBONY, MET INTERIEUR IN EBONY EN HEMELBEKLEDING IN EBONY
DESIGN

https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html
https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/i-pace/47rac


INHOUD SPECIFICATIES

DEALER ZOEKEN

CONFIGUREER UW JAGUAR

INTRODUCTIE DESIGN PRESTATIES

TECHNOLOGIE VEILIGHEID FUNCTIONALITEIT

| 12PRESTATIES

PRESTATIES

AANDRIJVING
Onderhuids is de I-PACE radicaal anders dan een auto met verbrandingsmotor. In plaats 
van over een benzine- of dieselmotor, beschikt hij over twee extreem lichte en compacte 
elektromotoren met synchrone permanente magneet. Beide motoren bieden tot wel 
97 procent efficiency bij de overdracht van vermogen van de accu naar de motor – een 
verbrandingsmotor biedt doorgaans slechts een efficiency van 30-40 procent bij het 
genereren van vermogen uit fossiele brandstoffen. De elektromotoren zijn ontwikkeld 
door Jaguar’s eigen ingenieurs om te profiteren van de kennis die is opgedaan met de 
I-TYPE Formule E-raceauto.

Teneinde maximaal vermogen te kunnen bieden bij het kleinst mogelijke formaat, 
zijn de twee elektromotoren met synchrone permanente magneet direct op de 
assen gemonteerd en maken zij gebruik van concentrische eentraps transmissies. 
De motoren zijn daarnaast ook lager in de auto geplaatst en dragen zo bij aan een 
laag zwaartepunt, en daarmee aan een verbetering van de controle, de handling 
en de wendbaarheid van de I-PACE. Daardoor is het bovendien mogelijk geworden 
om een bijzonder ruim interieur te combineren met een bagageruimte van 656 liter.

https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html
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De elektromotoren van de I-PACE transformeren de rijbeleving. Ze zijn stiller en 
genereren minder trillingen dan conventionele verbrandingsmotoren – zonder 
onderbrekingen in de aandrijving naar de wielen bij het schakelen. Ze bieden een 
superieure bedieningsefficiency en koppelproductie, en reageren onmiddellijk 
op uw commando’s. Voor zijn elektrische prestaties levert de I-PACE maar liefst 
696 Nm koppel, waarbij het maximum koppel beschikbaar is vanaf stilstand.

De 90 kWh accu van de I-PACE, die zo laag mogelijk en precies tussen de assen is 
geplaatst, is opgebouwd uit lithium-ion pouch-cellen met een hoge energiedichtheid. 
De accu is ontwikkeld voor een lange levensduur en ondersteunt langere perioden van 

onafgebroken maximum vermogen. Dankzij state-of-the-art systemen voor thermisch 
beheer weet de I-PACE voortdurend de ideale accutemperatuur te handhaven. 
Voor uw gemoedsrust wordt de 90 kWh accu van uw I-PACE gedekt door een 
garantie van 8 jaar of 160.000 km*.

Bij Jaguar begrijpen wij dat er meer nodig is dan emissievrij rijden om 
duurzame verandering te bewerkstelligen. Daarom hebben wij vanaf de eerste 
ontwikkelingsstappen van de I-PACE een uitgebreid plan opgesteld om te voldoen 
aan de End of Life Vehicles (ELV) wetgeving van de Europese Gemeenschap. Ga voor 
meer informatie naar jaguar.com/faqs

*Voor de 90 kWh accu van de Jaguar I-PACE geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km (afhankelijk van hetgeen het eerst wordt 
bereikt). U kunt aanspraak maken op deze garantie indien er sprake is van een fabricagefout of indien een officiële Jaguar dealer 
vaststelt dat de State of Health van de accu is afgenomen tot minder dan 70 procent.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

Accu Elektromotoren

PRESTATIES
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PRESTATIETECHNOLOGIE
De I-PACE is gebaseerd op een geavanceerde architectuur voor elektrische auto’s, die speciaal voor dit model is gecreëerd 
en die uitmuntende rijdynamiek biedt, bij een gelijktijdige minimalisering van het gewicht. Deze basisconstructie is 
gecombineerd met een wielophangingsconstructie die zich heeft bewezen in de F-PACE, de XE en de XF. De double-wishbone 
voorwielophanging en de Integral Link-achterwielophanging zijn zodanig afgestemd dat de I-PACE de perfecte balans biedt 
tussen dynamische handling en toonaangevend raffinement.

Mogelijk onderstuur zonder Torque Vectoring-technologie.Torque Vectoring oefent remdruk uit om de binnenste voor- en achterwielen onafhankelijk van elkaar 
te vertragen om zo onderstuur te helpen reduceren of voorkomen en om de auto op de juiste lijn te 
helpen houden.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
PRESTATIES
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1Alleen beschikbaar i.c.m. Adaptive Dynamics.
2Alleen beschikbaar i.c.m. Elektronisch gestuurde luchtvering.

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.

TORQUE VECTORING
Torque Vectoring zorgt voor een evenwichtig en alert bochtgedrag door het 
reduceren van onderstuur in het grensbereik via gecontroleerd afremmen van 
de binnenste wielen.

ALL WHEEL DRIVE (AWD)
Het elektrische All Wheel Drive (AWD)-systeem bestaat uit twee onafhankelijk 
gestuurde motoren, een op de voor- en een op de achteras. Dat betekent dat er 
geen ingewikkelde mechanische constructie is vereist tussen de twee assen om 
AWD mogelijk te maken. Het systeem maakt gebruik van sensoren om voortdurend 
de commando’s van de bestuurder en de beschikbare tractie te analyseren en zo 
de optimale verdeling van het koppel over de vier wielen te berekenen. Het resultaat 
is een maximale grip.

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
All Surface Progress Control (ASPC) is een state-of-the-art systeem dat u in staat 
stelt om een snelheid in te stellen en die constant aan te houden onder veeleisende 
omstandigheden. Voorbeelden zijn gladde ondergrond, inclusief modder, nat gras, 
ijs en sneeuw, en onverharde wegen. Het systeem werkt als een conventionele cruise 
control en is actief tussen 3,6 en 30 km/h, waardoor u zich volledig kunt concentreren 
op het rijden en de weg voor u.

JAGUARDRIVE CONTROL MET ADAPTIVE SURFACE RESPONSE1
JaguarDrive Control met Adaptive Surface Response (AdSR) herkent verschillen 
in ondergrond om gebruik te kunnen maken van de maximaal beschikbare grip. 
Geheel in lijn met de ongeëvenaarde expertise van Jaguar Land Rover op het gebied 
van All Wheel Drive-systemen, evalueert Adaptive Surface Response continu de 
omgeving van de auto en past het hierbij de juiste motor- en reminstellingen toe. 
Eenmaal ingeschakeld, werkt Adaptive Surface Response bij elke snelheid om u te 
ondersteunen bij rijden onder slechte weersomstandigheden en op lastige ondergrond.

LOW TRACTION LAUNCH
Voor een optimale regeling van het aandrijfkoppel wanneer u wegrijdt vanuit stilstand, 
selecteert u Low Traction Launch op het touchscreen. Dit systeem verbetert de 
capaciteiten op gladde ondergrond, zoals nat gras, sneeuw en ijs. Het systeem blijft 
actief totdat de auto een snelheid van 30 km/h bereikt, waarna de I-PACE naadloos 
terugkeert naar de door de bestuurder geselecteerde modus.

DYNAMIC-MODUS EN CONFIGURABLE DYNAMICS1
Door de Dynamic-modus te activeren, versterkt u het sportieve karakter van de 
I-PACE. De gaspedaalrespons wordt scherper, de schokdempers worden straffer 
en de besturing wordt zwaarder. De kleur van het Interactive Driver Display en 
van de configureerbare ambianceverlichting verandert direct naar rood.

Via het Configurable Dynamics-systeem kunt u de Dynamic-modus van de I-PACE 
personaliseren. Via het touchscreen kunt u de rijeigenschappen wijzigen in Dynamic 
of op normaal laten staan. Dus welke combinatie van gaspedaalrespons, stuurkracht 
of schokdemperstrafheid u ook wilt, via Configurable Dynamics kunt u de Dynamic-
modus zo instellen dat deze bij uw rijwensen past.

ACTIVE SUSPENSION MET ADAPTIVE DYNAMICS2
De geavanceerde Active Suspension (optie) verlaagt de wielophanging automatisch 
met 10 mm als er gedurende langere tijd sneller wordt gereden dan 105 km/h en als 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Door de hoogte tussen de auto en de weg 
te reduceren nemen de aërodynamische prestaties, en dus de actieradius, toe.

Het Adaptive Dynamics-systeem (optie) optimaliseert het rijcomfort en de 
dynamische carrosseriebeheersing met behulp van variabele schokdempertechnologie. 
Het systeem evalueert de input van meerdere sensoren die verticale wielposities, 
acceleratie van de auto, stuurbewegingen en gebruik van gas- en rempedaal 
analyseren, om zo de instellingen van de schokdempers aan te passen. Dit zorgt 
voor een optimale balans tussen comfort, raffinement en wendbaarheid.

ELEKTRONISCH GESTUURDE LUCHTVERING
De elektronisch gestuurde luchtvering (optie) van de I-PACE kan worden verlaagd 
of verhoogd met een druk op de knop. Als een grotere bodemvrijheid is vereist, is het 
mogelijk om de wielophanging te verhogen met maximaal 230 mm. Voor gemakkelijke 
toegang kan de luchtvering de auto ook verlagen. Hierdoor is de I-PACE op 
alles voorbereid.

PRESTATIES
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1Timed Charging beschikbaar vanaf eind 2021.  2Een snellader levert grote hoeveelheden 
energie in korte tijd. De laadsnelheid neemt af naarmate de accu zijn volledige capaciteit 
bereikt, daarom is het in de meeste gevallen sneller om de accu (onderweg) tot 80 procent 
of tot de verder benodigde actieradius op te laden via een snellader. De feitelijke laadtijden 
kunnen variëren al naar gelang de omgevingsomstandigheden en de beschikbare 
laadinstallatie. Voor meer informatie over opladen in uw land gaat u naar jaguar.com/charging.

Oplaadtijden zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: 
de leeftijd, staat, temperatuur en laadstatus van de accu, de gebruikte laadplek en de laadduur.

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de 
EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. Energieverbruikscijfers en 
actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, 
belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat 
van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

100 kW GELIJKSTROOM TOT MAX. 
127 KM ACTIERADIUS IN 15 MINUTEN

OPLADEN
Het opladen van de I-PACE gaat gemakkelijk en veilig. Dat betekent 
dat u de accu kunt opladen wanneer u maar wilt om ervoor te zorgen 
dat uw auto altijd gereed is wanneer u hem nodig hebt. Omdat het 
oplaadsysteem volledig is geïsoleerd, is het absoluut veilig om de auto 
op te laden als het regent of sneeuwt. De aansluiting voor het opladen 
van de accu is handig en discreet geïntegreerd in het voorspatbord, 
waarbij de aansluiting zelf is berekend op alle internationale 
oplaadstandaards. Met de Timed Charging-functie1 kunt u specifieke 
laadtijden instellen via het touchscreen of via uw Jaguar Remote App. 
Zo kunt u profiteren van de daltarieven van de energieleverancier.

OPENBARE LAADPUNTEN
Op langere reizen kan het nodig zijn dat u uw acculading snel onderweg 
moet aanvullen om uw reis te kunnen voltooien. Snelladers zijn de beste 
manier om daarvoor te zorgen – een gemiddelde lader van 50 kW kan tot 
63 km actieradius per 15 minuten leveren2. De I-PACE is zo ontworpen dat 
hij is berekend op een laadsnelheid tot 100 kW als de infrastructuur voor 
openbare laadpunten verbetert. Dat betekent dat u gemakkelijk 100 km 
actieradius kunt toevoegen in de tijd dat u een kop koffie drinkt.

Al naar gelang de stroomleverancier kunnen de openbare laadpunten 
veel verschillende uitgangsvermogens hebben. Ook kunt u handige 
oplaadpunten vinden op plaatsen waar u meerdere uren wilt blijven 
of zelfs wilt overnachten, zoals winkelcentra, sportscholen en hotels. 
Elke I-PACE wordt standaard geleverd met een laadkabel voor AC-
laadpaal of AC-thuislader (Modus 3 oplaadkabel). Parkeren, de laadkabel 
aansluiten en genieten.

https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html
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1Jaguar heeft geautoriseerde samenwerkingsverbanden voor de infrastructuur van oplaadpunten 
in alle landen waar de I-PACE beschikbaar is. Onze partners voor infrastructuur zijn beschikbaar 
om u te adviseren over de beste oplossingen. Raadpleeg uw Jaguar dealer voor meer informatie.  
211 kW stroomtoevoer is in de meeste landen beschikbaar.  3Dit cijfer is ontleend aan het 
mobiliteitsonderzoek “Driving and Parking Patterns of European Car Drivers”, uitgevoerd door 
de Europese Commissie.

Oplaadtijden zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: 
de leeftijd, staat, temperatuur en laadstatus van de accu, de gebruikte laadplek en de laadduur.

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de 
EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. 
Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. Energieverbruikscijfers en 
actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, 
belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat 
van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

THUIS OPLADEN
De accu thuis opladen is bijzonder eenvoudig. Voor een optimaal 
laadproces kunt u een goedgekeurde Jaguar thuislader laten installeren1. 
De I-PACE is uitgerust met een 11 kW driefasen wisselstroom-boordlader2, 
die de auto ’s nachts volledig kan opladen en per uur een actieradius tot 
wel 53 km kan toevoegen.

Om er zeker van te zijn dat u de I-PACE altijd kunt opladen, is de auto 
als optie ook beschikbaar met een laadkabel voor 230V- of Schuko-
stopcontact die met een stopcontact thuis kan worden gebruikt. 
Bij aansluiting op een standaard 230V-stopcontact verloopt het opladen 
langzamer dan met thuislader (tot 9,5 km actieradius per uur), maar is de 
laadsnelheid voldoende om het gemiddelde dagelijkse woon-werkverkeer 
van 60 km³ te dekken als de auto ’s nachts wordt opgeladen. U kunt 
oplaadinformatie raadplegen via uw Remote App, zie pagina 22 voor 
meer informatie.

WISSELSTROOM 11 kW TOT MAXIMAAL 53 KM ACTIERADIUS PER UUR
WISSELSTROOM 11 kW 0-100% LADEN 8,5 UUR
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GETOOND INTERIEUR: I-PACE HSE MET STOELBEKLEDING IN WINDSOR LEDER 
IN LIGHT OYSTER MET INTERIEUR IN LIGHT OYSTER EN HEMELBEKLEDING IN 
LIGHT OYSTER
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TECHNOLOGIE

INFOTAINMENT
Elke I-PACE biedt een schat aan informatie en entertainment en is uitgerust met Pivi Pro, ons meest intuïtieve en gemakkelijkst 
te gebruiken infotainmentsysteem ooit. Het systeem heeft een indeling waarmee u in één oogopslag, vanaf het startscherm, vaak 
voorkomende taken uitvoert en veelgebruikte functies opent, waaronder navigatie, telefoon en media. U kunt de lay-out eenvoudig 
aanpassen en extra informatie of functies toevoegen.

HEAD-UP DISPLAY
De optie Head-Up Display1 projecteert 
voor het rijden belangrijke informatie, 
zoals snelheid, versnelling en navigatie-
instructies, op de voorruit, zodat 
u uw aandacht nog beter bij weg 
en verkeer kunt houden en minder 
wordt afgeleid. Het systeem biedt 
kristalheldere kleurenafbeeldingen 
met hoge resolutie, waardoor u 
gemakkelijk alle informatie kunt zien. 
Er kan belangrijke telefooninformatie 
van het Pivi Pro-touchscreen worden 
weergegeven, zoals de naam van een 
beller of het nummer van een inkomende 
oproep. De functie kan worden in- 
of uitgeschakeld, afhankelijk van 
de voorkeur van de bestuurder.

PIVI PRO
Voor nog meer flexibiliteit en een 
efficiënter gebruik kunnen bestuurder 
en passagier via het standaard 10" en 
optionele 5,5" HD touchscreen1 informatie 
bekijken en tegelijkertijd extra functies 
bedienen. Via de multifunctionele 
Dynamic Dials is er bovendien direct 
toegang tot de regeling van de 
interieurtemperatuur en bediening van 
de stoelverwarming. Voor een absoluut 
elegant en gestroomlijnd uiterlijk is het 
stuurwiel verder standaard voorzien van 
aanraakgevoelige bedieningstoetsen 
die verborgen blijven totdat ze worden 
verlicht. Een van deze toetsen is 
programmeerbaar, zodat deze kan worden 
afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren 
voor de bediening van tal van functies.

INTERACTIVE DRIVER DISPLAY
Het HD Interactive Driver Display kan 
een enorme hoeveelheid informatie 
weergeven voor autorijden, entertainment 
en actieve veiligheid, waaronder navigatie, 
telefoon en media. De hoge resolutie 
garandeert een uiterst scherp beeld 
en de geavanceerde beeldprocessor 
zorgt voor soepel bewegende en 
haarscherpe beelden. Met het nieuwe 
navigatiesysteem2 kunt u de 3D-kaart 
(indien beschikbaar) op het volledige 
display weergeven, zodat u de route 
gemakkelijker kunt volgen.

SUPERIEURE MERIDIAN™ 
AUDIOSYSTEMEN
De technologie van Meridian™, 
Jaguar’s audiopartner, heeft er mede 
toe bijgedragen dat de I-PACE de 
meest optimale ambiance biedt om 
van muziek te genieten. Digital Signal 
Processing levert prestaties waarvoor 
anders veel grotere luidsprekers nodig 
zouden zijn, terwijl Cabin Correction 
de audiobeleving afstemt op de 
precieze akoestiek van de I-PACE. 
Digital Dither Shaping zorgt ervoor 
dat de emoties van de oorspronkelijke 
opname worden opgeroepen. Trifield™ 
is exclusief voor Meridian™ en biedt 
alle inzittenden een consistente 
audiobeleving van concertkwaliteit. 
De I-PACE biedt standaard een 
Meridian audiosysteem van 400 W 
met 11 luidsprekers, 1 subwoofer en 
DAB+-tuner. Het Meridian 3D Surround 
Sound audiosysteem van 750 W met 
16 luidsprekers en 1 subwoofer is als 
optie beschikbaar.

1Standaard op HSE.  2Connected Navigation vereist een abonnement dat doorloopt na de door uw Jaguar dealer 
geadviseerde aanloopperiode.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Jaguar 
dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. Informatie 
en afbeeldingen die worden getoond in relatie tot de InControl-technologie, inclusief schermen of fragmenten, zijn onderhevig aan 
software-updates, versiebeheer en andere systeem-/visuele wijzigingen, afhankelijk van de geselecteerde opties.

Meridian™ is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. Trifield™ en het ‘three fields’-logo zijn geregistreerde handelsmerken 
van Trifield Productions Ltd.

TECHNOLOGIE
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NAUWKEURIGE TOUCH-BEDIENING
Nauwkeurige touch-bediening maakt snelle interactie met informatie mogelijk. 
Het touchscreen reageert op dezelfde manier als een smartphone of tabletcomputer 
en ondersteunt multi-touch commando’s als ‘pinch’, ‘zoom’ en ‘swipe’.

CONFIGUREERBAAR STARTSCHERM
De kracht van Pivi Pro is de veelzijdigheid. Op het startscherm is ruimte om tegelijk 
drie swipe-schermen te tonen, zodat u altijd uw gewenste combinatie van functies 
kunt laten weergeven. U wilt bijvoorbeeld Navigatie, Mediaspeler en Telefoon. 
Met Pivi Pro kunt u uw startpagina personaliseren met de functies die u het 
meeste gebruikt en alle gewenste informatie in één oogopslag bekijken.

MULTIMEDIA 
Geniet van verschillende multimediafuncties op het touchscreen. Sluit uw apparaat 
aan en bekijk de details van playlists en muziek, met weergave op basis van artiest, 
album en genre.

CONNECTIVITY
InControl is Jaguar’s programma met functies die u met uw auto verbinden en die u naadloos en op een veilige 
manier in contact brengen met de buitenwereld. De I-PACE is standaard uitgerust met verschillende functies 
en packs. 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 aangenamer te maken.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. 
Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 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.

TECHNOLOGIE
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COMPLEET NIEUWE NAVIGATIE
Met het nieuwe navigatiesysteem1 van Pivi Pro blijft u op de hoogte met realtime 
verkeersinformatie en live informatie over beschikbare oplaadpunten en 
parkeerplekken. U ziet alles in uitzonderlijk gedetailleerde 2D- of 3D-weergave. 
Op bekende routes wordt de mute-functie van de spraakbegeleiding automatisch 
geactiveerd, zodat u zonder onderbrekingen van uw muziek kunt genieten.

U kunt ook uw favoriete plaatsen opslaan en ‘pinch’- en ‘zoom’-commando’s 
gebruiken voor gemakkelijke kaartverkenning. Er zijn ook nieuwe functies, zoals 
‘machine learning’, die leert welke wegen uw voorkeur hebben en u de mogelijkheid 
biedt om andere of snellere routes te nemen. Bovendien zorgen automatische 
kaartupdates ervoor dat de kaarten die u gebruikt altijd nauwkeurig en actueel zijn.

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.

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 parkeerlocatie 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.

ONLINE PACK MET DATA-ABONNEMENT
Het Online Pack met data-abonnement2 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. Het biedt 
u onbeperkte data via een geïntegreerde simkaart, onbeperkt streamen voor online 
media (bijvoorbeeld Deezer of TuneIn) en weersvoorspellingen voor uw favoriete 
locaties tot vijf dagen vooruit. Er is ook een agenda om u naar uw volgende afspraak 
te navigeren, evenals Cloud POI zodat u kunt zoeken naar interessante locaties, 
zoals restaurants.

WiFi MET DATA-ABONNEMENT
Met WiFi met data-abonnement3 houdt u contact met vrienden en familie, en kan 
iedereen zich onderweg vermaken met bijvoorbeeld videostreaming. Zelfs als u zich 
op minder bekende wegen bevindt. WiFi maakt gebruik van een externe antenne voor 
de best mogelijke verbinding.

1Connected Navigation vereist een geschikt data-abonnement dat doorloopt na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Fair Use-beleid 
mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  3Fair Use-beleid 
van toepassing. Indien binnen een maand 20 GB aan data is verbruikt, is het mogelijk dat de datasnelheid en functionaliteit in de auto de rest van de maand 
afneemt. Voor meer informatie over het Fair Use-beleid dat van toepassing is, raadpleeg de voorwaarden voor InControl Pivi Pro op jaguar.com/pivi-pro-terms. 
Hoeveel streaming-tijd mogelijk is binnen de databundel is afhankelijk van de streamingprovider en de resolutie van bekeken video’s. Bekijken van HD-video’s zal 
het dataverbruik aanzienlijk verhogen.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Jaguar dealer naar de 
beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 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.

TECHNOLOGIE
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1Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload uit de Apple App Store/Google Play Store.  2Timed Charging beschikbaar 
vanaf eind 2021.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. 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.

App Store is een handelsmerk van Apple Inc.

Google Play Store is een handelsmerk van Google LLC.

REMOTE1
De Jaguar Remote smartphone-app, die u kunt downloaden, biedt extra 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:

Charging Status Information – Informeert u voortdurend over de primaire accufuncties, 
zoals laadtoestand van de accu, laadstatus, laadsnelheid, stekkerstatus en geschatte 
EV-actieradius.

Remote Control Actions2 – Gebruik uw smartphone voor het op afstand starten en 
stoppen van het opladen van de accu, voor het selecteren van gunstige laadtarieven 
en voor het instellen van het maximale laadpercentage van de accu.

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 Jaguar Remote smartphone-app om de portieren te vergrendelen, het alarm in 
te schakelen, de buitenspiegels in te klappen 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 Climate – Bereid uw Jaguar 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 de huidige 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 toets in de hemelconsole 
te drukken, of via het scherm Assistance van de Jaguar 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 wordt deze dienst standaard aangeboden gedurende de eerste 
tien jaar na de eerste registratiedatum van de auto.

TECHNOLOGIE
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APPLE CARPLAY® EN ANDROID AUTO™
Blijf verbonden met uw smartphone, zelfs tijdens het rijden, door het scherm van 
de telefoon te delen met het Pivi Pro infotainmentsysteem. U kunt zelfs berichten 
verzenden via spraakherkenning, zodat u uw aandacht bij weg en verkeer kunt houden.

Veiligheid stond voorop bij het ontwerp van Android Auto™1. Het ontwerp van de 
eenvoudige en intuïtieve interface minimaliseert afleiding, zodat u uw aandacht bij 
weg en verkeer kunt houden. Sluit simpelweg uw Android smartphone aan via USB 
zodat u compatible apps kunt bedienen vanaf het touchscreen van de auto.

Apple CarPlay®2 is tevens ontworpen om meer veiligheid te bieden – de bestuurder 
kan de apps gebruiken en tegelijkertijd de aandacht bij weg en verkeer houden. 
Verbind uw Apple-smartphone met uw auto en gebruik compatible apps, zoals 
kaarten, berichten en muziek via het touchscreen.

SECURE TRACKER2
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 de meldkamer, 
die de politie kan waarschuwen, zodat uw auto sneller kan worden teruggehaald. 
Omvat een serviceabonnement van 12 of 36 maanden3.

SECURE TRACKER PRO
Optie. Integreert verificatietechnologie in de afstandsbediening. De meldkamer 
ontvangt binnen enkele minuten een melding wanneer uw auto met behulp van 
een niet-geregistreerde sleutel wordt gestolen. Omvat een serviceabonnement 
van 12 of 36 maanden3.

1Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die worden aangeboden door Android Auto zijn 
afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw land. Zie https://www.android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer informatie.  2Alleen i.c.m. 
compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk 
van de beschikbaarheid van functies in uw land. Zie https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor meer informatie.  
3Secure Tracker- en Secure Tracker Pro-diensten moeten worden geactiveerd en vereisen verbinding met een mobiel netwerk. Secure Tracker is 
inclusief een service-abonnement van 12 maanden in België en 36 maanden in Nederland. Secure Tracker Pro is inclusief een service-abonnement 
van 12 of 36 maanden in België en 36 maanden in Nederland. Kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de 
beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 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.

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Mogelijk zijn voorwaarden voor eindgebruikers van Apple Inc van toepassing.
Android Auto is een handelsmerk van Google LLC.

TECHNOLOGIE
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BESTUURDERSONDERSTEUNING

MAAKT RIJDEN GEMAKKELIJKER
Of u nu rijdt in stadsverkeer of op de snelweg, voor extra veiligheid voor u en uw passagiers is er een groot aantal innovatieve 
technologieën beschikbaar – standaard, als optie of als onderdeel van een optie pack. Waarvoor u ook kiest, elke afzonderlijke 
functie is ontworpen om het plezier dat u aan uw auto beleeft nog verder te vergroten.

STANDAARDUITRUSTING

Emergency Braking kan botsingen met andere voertuigen en fietsers of voetgangers 
helpen voorkomen. Bij detectie van het risico op een frontale botsing wordt u 
direct gewaarschuwd, zodat u tijd hebt om in actie te komen. Een camera aan de 
voorzijde van de auto detecteert bij snelheden van 5 tot 80 km/h het risico van 
frontale botsingen, bij 5 tot 60 km/h het risico van aanrijdingen met voetgangers en 
bij 20 tot 60 km/h dat van aanrijdingen met fietsers. Indien een botsing nog steeds 
waarschijnlijk is en u hebt niet ingegrepen, dan remt dit systeem de auto met maximaal 
remvermogen af om de botssnelheid te reduceren.

Cruise control en Speed Limiter stelt de bestuurder in staat om de actuele snelheid 
van de auto te handhaven zonder dat het gaspedaal continu moet worden ingetrapt, 
waardoor de bestuurder minder vermoeid raakt. De Speed Limiter stelt de bestuurder 
bovendien in staat om vooraf een maximumsnelheid in te stellen die de auto niet mag 
overschrijden. Beide functies kunnen worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de 
voorkeur van de bestuurder.

Achteruitrijcamera verbetert het zicht tijdens achteruitrijden. Om u te helpen met 
parkeren, geven statische lijnen op het touchscreen het verwachte traject van uw 
auto aan.

Driver Condition Monitoring detecteert door het evalueren van stuurbewegingen 
en het gebruik van gas- en rempedaal wanneer u zich slaperig begint te voelen 
en adviseert u bijtijds via een melding om een pauze te nemen.

Lane Keeping Assist detecteert wanneer uw auto onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt 
te komen en zorgt voor tegenstuur om uw auto weer rustig terug te sturen.

Traffic Sign Recognition houdt u op de hoogte over bijvoorbeeld snelheidslimieten en 
inhaalverboden, door deze direct zichtbaar in het instrumentenpaneel te tonen.

Adaptive Speed Limiter maakt gebruik van Traffic Sign Recognition-informatie om 
met behulp van het cruise control-systeem uw snelheid overeenkomstig aan te passen.

Park Distance Control (PDC) vóór en achter maakt manoeuvreren gemakkelijker. 
Selecteer de achteruitversnelling of activeer de functie via het touchscreen. 
Grafische afbeeldingen en geluidssignalen geven aan hoe dicht u bij obstakels bent.

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.
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3D Surround Camera gebruikt vier verschillende, in de carrosserie geïntegreerde 
camera’s voor een innovatieve visualisatie van de directe omgeving van 
uw I-PACE. Nieuwe 3D-perspectieven en een 360° bovenaanzicht maken het 
manoeuvreren eenvoudiger.

OPTIE PACKS

BLIND SPOT ASSIST PACK*
Als u van rijstrook verandert, een parkeerplek verlaat of gewoon uitstapt, waarschuwt 
het Blind Spot Assist Pack u voor naderende voertuigen in situaties met weinig zicht.

Blind Spot Assist kan botsingen helpen voorkomen. Wanneer u van rijstrook gaat 
veranderen en uw auto detecteert een ander voertuig in de dode hoek, gaat er in 
de betreffende buitenspiegel een waarschuwingslampje branden. Het systeem zorgt 
voor tegenstuur om uw auto veilig bij het naderende voertuig vandaan te leiden.

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

Clear Exit Monitor waarschuwt achterpassagiers voordat zij uitstappen voor 
eventueel naderende auto’s, fietsers of andere gevaren. Wanneer een andere 
verkeersdeelnemer nadert, gaat in het portier een waarschuwingslampje knipperen. 
Het lampje gaat uit wanneer het veilig is om het portier te openen.

Blind Spot Assist

OPTIES

*Standaard op I-PACE SE en HSE.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
TECHNOLOGIE

3D Surround Camera

PARK ASSIST PACK
Het Park Assist Pack maakt parkeren eenvoudiger door de I-PACE in en uit een 
passende parkeerplek te sturen. Het systeem verzorgt ook het remmen, schakelen en 
gas geven. Druk simpelweg op de toets ‘Parkeren’ en laat de auto het werk doen.

Park Assist maakt fileparkeren en haaks parkeren gemakkelijker. Het systeem 
detecteert automatisch de beschikbare parkeerplaatsen en stuurt de auto in 
en uit de parkeerplaats, om de auto voor u te parkeren. Symbolen en meldingen 
leiden u door deze manoeuvres. Het systeem verzorgt ook het remmen, schakelen 
en gas geven.

3D Surround Camera2 gebruikt vier verschillende, in de carrosserie geïntegreerde 
camera’s voor een innovatieve visualisatie van de directe omgeving van uw 
I-PACE. Nieuwe 3D-perspectieven en een 360° bovenaanzicht maken het 
manoeuvreren eenvoudiger.

https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html
https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/i-pace/47rac


INHOUD SPECIFICATIES

DEALER ZOEKEN

CONFIGUREER UW JAGUAR

INTRODUCTIE DESIGN PRESTATIES

TECHNOLOGIE VEILIGHEID FUNCTIONALITEIT

OPTIE PACKS

DRIVER ASSIST PACK*
Dit optie pack biedt een breed scala aan 
bestuurdersondersteunende systemen, 
waaronder die van het Blind Spot Assist Pack, 
plus Adaptive Cruise Control met Steering 
Assist en Rear Collision Monitor. Samen maken 
ze het rijden op de snelweg en in drukke 
verkeerssituaties gemakkelijker, veiliger en 
veel plezieriger. Het cruise control-systeem 
bereikt dit door subtiel in te grijpen bij het 
accelereren en remmen, en zo een ingestelde 
afstand aan te houden tot een voorligger.

*Standaard op HSE.
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CAMERA VOOR RADAR VOOR

Adaptive Cruise Control met Steering Assist werkt met 
u samen: terwijl u uw handen aan het stuur houdt en 
anticipeert op weg en verkeer vóór u, gebruikt het systeem 
een camera en radarsysteem om voertuigen en rijstroken 
voor u te volgen en u te helpen bij het sturen, remmen en 
accelereren. U hebt echter altijd de volledige controle.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
TECHNOLOGIE
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EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN

VERBETERD AËRODYNAMISCH DESIGN
Het aërodynamisch geoptimaliseerde design van de I-PACE, met zijn Cw-waarde van 
0,29, zorgt voor maximale aërodynamische efficiency en een grotere actieradius. In het 
front welft de bovenzijde van de grille naar binnen – en verbetert zo de aërodynamica 
door lucht in te laten en via de opening in de motorkap te laten ontsnappen. De ranke 
spoiler* en de verzonken portiergrepen zorgen ervoor dat de rijwind soepel over en 
langs de auto stroomt. Ook de aërodynamisch geoptimaliseerde dorpels combineren 
vorm en functie door de lucht efficiënter rond de wielen te leiden. Aan de achterzijde 
optimaliseren de afgevlakte hoeken de aërodynamica door lucht efficiënt los te 
laten komen van de auto. Dit gebeurt op een zodanig gecontroleerde wijze dat 
de drukverschillen die weerstand veroorzaken tot een minimum worden beperkt.

BIJZONDER EFFICIËNTE ELEKTROMOTOREN
Een efficiënt gebruik van de energie uit de accu draagt bij aan de krachtige prestaties 
en de grote actieradius. De elektromotoren van de I-PACE bieden een efficiency 
tot wel 97 procent, terwijl een vergelijkbare verbrandingsmotor overwegend een 
efficiency biedt van slechts 30-40 procent.

ACTIEVE LAMELLEN
Om de optimale balans te realiseren tussen koeling en aërodynamica, gaan de actieve 
lamellen open als de accu moet worden gekoeld, maar sluiten ze als geen koeling 
nodig is, om zo een soepele luchtstroming rond het front te realiseren.

ECO-MODUS
De Eco-modus draagt bij aan een optimale actieradius van de I-PACE op lange ritten. 
Deze modus past de instellingen van de auto zodanig aan dat er zo min mogelijk 
energie wordt onttrokken aan de accu en stimuleert een efficiëntere rijstijl door de 
bestuurder in het informatiedisplay een cijfer voor zijn rijstijl te geven. De Eco-modus 
kan de afstemming van verwarming/koeling, de mate van luchtrecirculatie en een 
aantal functies van de auto subtiel aanpassen. Indien nodig kan de bestuurder 
deze aanpassingen annuleren via de normale bediening van elke functie of via 
de menu-instellingen.

ACTIVE SUSPENSION MET ADAPTIVE DYNAMICS
Om de aërodynamica en de actieradius te verbeteren, verlaagt de Active Air 
Suspension (optie) van de I-PACE de auto met 10 mm als deze sneller rijdt dan 
105 km/h. Zie pagina 15 voor meer informatie.

ENHANCED BRAKE REGENERATION-SYSTEEM
Zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat, zet het Enhanced Brake Regeneration-
systeem in de elektromotoren de beschikbare kinetische bewegingsenergie van 
de auto om in elektriciteit om de accu op te laden. Ook het rijden in druk verkeer 
is gemakkelijker – met behulp van het touchscreen kunt u het niveau van regeneratief 
remmen verhogen. De daarmee samenhangende vertraging betekent dat er 
bijvoorbeeld in langzaam rijdend verkeer veel meer controle is over de snelheid 
van de auto dan door alleen het gaspedaal te gebruiken.

WARMTEPOMP
De zeer efficiënte warmtepomp van de I-PACE zorgt voor een maximale 
elektrische actieradius, zonder afbreuk te doen aan het comfort van de inzittenden. 
De warmtepomp is daarnaast aanzienlijk energie-efficiënter dan een conventionele 
autoverwarming. De pomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en aan de elektronische 
componenten van de I-PACE. De verzamelde warmte zet een speciale vloeistof in 
de warmtepomp om in een gas, waardoor de temperatuur ervan stijgt. Deze warmte 
wordt overgedragen aan het interieur via de verwarming en het ventilatiesysteem, 
waardoor de vraag naar accuvermogen wordt beperkt en de actieradius wordt 
gemaximaliseerd – zelfs bij temperaturen onder nul, wanneer u de verwarming het 
meeste nodig hebt.

TECHNOLOGIE
*Optie op S, standaard op SE en HSE.
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Dynamic Stability Control (DSC) evalueert het dynamische rijgedrag van de I-PACE 
en grijpt in om de stabiliteit van de auto te maximaliseren. DSC reduceert het 
motorkoppel en remt individuele wielen af om de rijrichting van de auto te corrigeren 
en zo onder- of overstuur te neutraliseren.

Electronic Traction Control (ETC) optimaliseert de tractie en stabiliteit door wielspin 
te elimineren. Het ETC-systeem verlaagt het aandrijfkoppel naar het doorslippende 
wiel en remt het zo nodig verder af.

Motor Drag Torque Control vermindert de kans op blokkerende wielen als gevolg 
van sterk regeneratief remmen op glad wegdek. Het werkt door kortstondig het 
aandrijfkoppel te verhogen naar de aangedreven wielen die op het punt staan 
te blokkeren.

Roll Back Protection zorgt ervoor dat u niet achteruit rolt bij wegrijden op een helling.

Roll Stability Control (RSC) is geïntegreerd in DSC om de kans op kantelen te 
verkleinen, maar daarbij wel de wendbaarheid te behouden, alsmede de mogelijkheid 
om rond obstakels te sturen. Het systeem evalueert de bewegingen van de auto en 
de krachten in bochten om een eventueel risico op kantelen te detecteren. Als een 
risico wordt gedetecteerd, wordt het buitenste voorwiel afgeremd om de krachten 
te verkleinen die bijdragen aan de kans op kantelen.

Emergency Brake Assist (EBA) voelt wanneer u het rempedaal snel, maar niet 
krachtig genoeg intrapt voor maximale remprestaties. Het verhoogt daarom de 
remdruk via de ABS-pomp, om ervoor te zorgen dat u sneller stopt. Om het risico 
op botsingen verder te verkleinen, schakelt de functie Emergency Brake Lights 
automatisch de alarmknipperlichten in tijdens een noodstop.

Indien er risico op een potentiële frontale botsing wordt vastgesteld, waarschuwt 
Emergency Braking met een geluidssignaal. Dit wordt gevolgd door visuele 
waarschuwingen. Indien de bestuurder niet ingrijpt, remt het systeem zelf de auto 
met maximaal remvermogen af om de botssnelheid te reduceren. Zie pagina 26 voor 
meer informatie.

Antiblokkeer remsysteem (ABS) zorgt ervoor dat de auto tijdens het remmen grip 
houdt op het wegdek en voorkomt dat de wielen blokkeren, waardoor de auto 
bestuurbaar blijft. Het systeem helpt de remweg te verkorten.

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) varieert automatisch de remkracht naar 
de voor- en achteras om de remweg te verkorten, met behoud van de stabiliteit 
en de bestuurbaarheid van de auto.

LED-koplampen en -achterlichten zijn standaard op elke I-PACE. LED-verlichting 
verbruikt minder energie en produceert een lichtkwaliteit die overeenkomt 
met die van daglicht, om het rijden in het donker minder vermoeiend te maken. 
De koplampen van de I-PACE beschikken over signature-dagrijverlichting (optie). 
Bij lage snelheden verlicht de statische bochtverlichting (optie) de richting waarheen 
u stuurt. Automatic High Beam Assist (AHBA) dimt automatisch het grootlicht bij 
tegemoetkomend verkeer. De Matrix LED-koplampen (optie) beschikken over Adaptive 
Driving Beam, waarmee het zicht onder alle omstandigheden wordt gemaximaliseerd. 
Dynamische richtingaanwijzers voor en achter maken andere weggebruikers sneller 
duidelijk naar welke rijstrook u wilt wisselen of naar welke kant u wilt afslaan. Deze zijn 
beschikbaar in combinatie met Matrix LED-koplampen (optie).

VEILIGHEID

VEILIG EN ZEKER
De I-PACE is ontworpen voor maximale veiligheid en is daartoe uitgerust met talrijke functies. Niet alleen om u en uw 
passagiers te beschermen, maar ook om actief te helpen voorkomen dat er ongelukken gebeuren. De zelfverzekerde 
All Wheel Drive (AWD) zorgt ervoor dat de auto vast op de weg ligt, ongeacht de weers- of rijomstandigheden. 
Zie pagina 15 voor meer informatie.

VEILIGHEID
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VEILIGHEIDSCONSTRUCTIE
De I-PACE is ontworpen voor maximale veiligheid en maakt 
gebruik van een combinatie van aluminium en staal om een stijve 
constructie rondom de inzittenden en de accu te creëren.

LAAD-/ACCUSYSTEMEN
De Drive-stand van de auto kan niet worden 
geactiveerd als de oplaadkabel is aangesloten. 
Daarbij wordt in het Interactive Driver Display 
een waarschuwingsmelding getoond.

VOETGANGERSBESCHERMINGSSYSTEEM
Een geavanceerde sensor in de voorbumper maakt in geval 
van een aanrijding onderscheid tussen een voetganger 
en andere objecten. De sensor activeert vervolgens het 
voetgangersbeschermingssysteem en zorgt voor een zone 
die de kracht van de botsing reduceert.

ISOFIX EN AIRBAGS
Om de veiligheid nog verder te vergroten zijn standaard 
twee ISOFIX-bevestigingspunten voor baby-/kinderzitjes 
geïntegreerd in de linker- en rechterzijde van de achterbank. 
Een uitgebreid systeem van zes airbags, inclusief front- en 
zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, en van voor 
naar achter doorlopende curtain-hoofdairbags is standaard.

EXTERNAL SOUND SYSTEM (ESS)
Omdat de elektrische aandrijving van de I-PACE bijna geruisloos 
is wanneer de auto langzaam rijdt, wordt bij snelheden onder de 
20 km/h een akoestisch signaal gegenereerd om voetgangers te 
attenderen op de aanwezigheid van de auto.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
VEILIGHEID
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FUNCTIONALITEIT

ELK DETAIL DOORDACHT
De ruimtebesparende elektrische architectuur van de I-PACE biedt tal van mogelijkheden om een bijzonder praktisch interieur 
te creëren – en wij hebben deze allemaal benut. Onze ontwerpers wisten de voorstoelen verder naar voren te plaatsen, richting 
de plek waar zich normaal gesproken de verbrandingsmotor bevindt, zonder afbreuk te doen aan de zitpositie. Dat betekent een 
grotere afstand tussen de voorstoelen en achterbank, waardoor achterpassagiers over meer beenruimte en comfort beschikken. 
De bagageruimte achter de achterbank bedraagt een royale 656 liter1, met een lengte van 967 mm.

1Met elektronisch gestuurde luchtvering wordt de inhoud van de bagageruimte gereduceerd met 18 liter.  2Alleen i.c.m. compatible smartphones.  
3De Activity Key kan in 1 uur worden opgeladen, waarna de batterij tot 7 dagen meegaat.

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.

Omdat de elektromotoren zijn geïntegreerd met de 
assen, heeft het ontbreken van een transmissietunnel 
ruimte gecreëerd voor een opbergvak van 10,5 liter 
onder de middenarmsteun voor. Dit betekent ook 
dat de vloer van het interieur nagenoeg vlak is en 
er meer beenruimte overblijft voor de middelste 
achterpassagier. Daarnaast is er nog een handige 
opbergruimte over de volle breedte onder de 
achterbank. En omdat elektromotoren geen 
conventionele transmissie gebruiken, hebben wij 
die ruimte benut om vóór de console een opbergvak 
te creëren dat perfect geschikt is voor telefoons 
en sleutels. Wie nog meer ruimte nodig heeft, 
kan beschikken over twee diepe opbergvakken in 
de voorportieren die geschikt zijn voor een scala 
aan voorwerpen. Om de bergruimte van de I-PACE 
helemaal compleet te maken, is er voorin nog een 
opbergvak dat 27 liter extra bergruimte biedt.

De I-PACE heeft tal van handige aansluitingen 
om een smartphone, tablet of andere mobiele 
apparaten op te laden. De mat in het opbergvak 
van de middenconsole fungeert tevens als draadloze 
telefoonoplader en omvat een signaalversterker2 
voor het telefoonsignaal. Met deze optie kunnen 
u en uw passagiers meerdere apparaten tegelijkertijd 
opladen. Onder het optionele 5,5" touchscreen vindt 
u een USB-oplaadpunt. Binnenin de console bevinden 
zich een 12V-aansluiting en twee USB-aansluitingen.

Gebruik de water- en schokbestendige, compleet 
nieuwe Activity Key3 om uw auto te ontgrendelen, 
vergrendelen en starten. Welke activiteiten u ook 
onderneemt, zoals zwemmen of hardlopen, u hoeft 
niet langer een conventionele autosleutel bij u 
te dragen.

FUNCTIONALITEIT
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INHOUD (VDA-NORM)*: 505 LITER
INHOUD (BRUTO)*: 656 LITER

INHOUD (VDA-NORM)*: 768 LITER
INHOUD (BRUTO)*: 975 LITER

INHOUD (VDA-NORM)*: 900 LITER
INHOUD (BRUTO)*: 1.134 LITER

INHOUD (VDA-NORM)*: 1.163 LITER
INHOUD (BRUTO)*: 1.453 LITER

INHOUD (VDA-NORM)*: 637 LITER
INHOUD (BRUTO)*: 815 LITER

*Met luchtvering wordt de inhoud van de bagageruimte gereduceerd met 18 liter.

Reis in stijl met Jaguar koffers en accessoires. Uw dealer geeft u graag meer informatie.

GETOONDE AUTO: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES
FUNCTIONALITEIT
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Configureer uw I-PACE op jaguar.com

UW MODEL

GETOONDE AUTO'S: LINKS I-PACE S IN INDUS SILVER 
RECHTS I-PACE BLACK IN EIGER GREY

SPECIFICATIES

I-PACE BLACKI-PACE
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EXTERIEURKENMERKEN

LED-koplampen
Koplampen met schemersensor
Richtingaanwijzers met tiptoetsfunctie voor
3x richting aangeven
LED-achterlichten
Mistachterlicht
Automatisch in hoogte verstelbare koplampen
Uitschakelvertraging koplampen
Onderste bumperblade in Gloss Black
Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
Kunststof panelen op onderzijde portieren 
in Gloss Black
Omlijsting zijruiten in Chrome
Achterbumper met achterskirt in Gloss Black
Dak in carrosseriekleur
Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met instapverlichting
Uitklapbare, verzonken portiergrepen
Akoestisch gelaagde voorruit
Extra warmtewerende voorruit
Ruitenwissers met regensensor
Achterruitverwarming met timer
Hogedruk koplampsproeiers

VELGEN EN BANDEN

18" 15-Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 1022’ 
in Gloss Sparkle Silver
Tyre Repair System
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Wielmoersloten

INTERIEURUITVOERING

Keyless Start met Start-/Stopknop
2-Zone climate control
Interieurverlichting
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
Interieurverlichting in hemelconsole
LED-leeslampjes achterin
Zonnebrilhouder in hemelconsole
Vaste armsteun voor met opbergvak
Opbergruimte onder achterbank
Middenarmsteun achter
Luchtkwaliteitssensor

ZITPLAATSEN EN INTERIEURAFWERKING

Sportstoelen met bekleding in Luxtec
8-voudig elektrisch en handmatig 
verstelbare voorstoelen
Met leder bekleed stuurwiel met dubbele 
afwerking voor stuurwielrand
Hemelbekleding in Light Oyster Morzine
Metalen dorpellijsten met 
'JAGUAR' woordmerk
Achterbank, in drie delen neerklapbaar 
(40:20:40), met middenarmsteun

DYNAMIEK

All Wheel Drive (AWD)
All Surface Progress Control (ASPC)
Hill Launch Assist
JaguarDrive Control
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)

Open differentieel met Torque Vectoring
Dynamic Stability Control
Wielophanging met schroefveren
Niet-actieve wielophanging
Elektromechanisch gestuurde 
parkeerrem (EPB)
Low Traction Launch
Enhanced Brake Regeneration
Actieve lamellen

GEBRUIKSGEMAK

Opbergvak vóór
Jaguar Smart Key System™ met Keyless Entry
Elektrische interieurvoorverwarming
Afsluitbaar dashboardkastje
Bevestigingsogen in bagageruimtevloer
Bevestigingshaken in bagageruimte

INFOTAINMENT

Pivi Pro, inclusief Connected Navigation Pro
Interactive Driver Display
Online Pack met data-abonnement1

Apple CarPlay®2
Android Auto™3
Remote4

Meridian™ audiosysteem
AM/FM-tuner
DAB+-tuner
Bluetooth-connectivity
Spraakbediening
3 x 12V- en 5 x USB-aansluitingen

BESTUURDERSONDERSTEUNING

Emergency Braking
Cruise control en Speed Limiter
Driver Condition Monitoring
Traffic Sign Recognition met 
Adaptive Speed Limiter
Lane Keeping Assist
Achteruitrijcamera

OPLADEN EN VEILIGHEID

11 kW 3-fasen boordlader
Laadkabel voor openbare AC-laadpaal 
of AC-thuislader (Modus 3)
Emergency Brake Assist (EBA)
6 airbags
Secure Tracker (met abonnement voor 
12 of 36 maanden)5
Inbraaksensor
Elektrisch bediende kindersloten 
op achterportieren
Geluidssignaal bij niet 
dragen veiligheidsgordels

STANDAARDUITRUSTING VOOR DE JAGUAR I-PACE S

1Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Alleen i.c.m. 
compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in 
uw land. Zie https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor meer informatie.  3Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. 
De diensten die worden aangeboden door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw land. Zie https://www.android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer 
informatie.  4Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload uit de 
Apple App Store/Google Play Store.  5Secure Tracker moet worden geactiveerd. Verbinding met een mobiel netwerk is vereist. Secure Tracker is inclusief een service-abonnement van 
12 maanden in België en 36 maanden in Nederland. Secure Tracker Pro is inclusief een service-abonnement van 12 of 36 maanden in België en 36 maanden in Nederland. Kan worden 
verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. 
Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 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.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
App Store is een handelsmerk van Apple Inc.
Google Play Store is een handelsmerk van Google LLC.
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.

SPECIFICATIES
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MARKANTE I-PACE BLACK KENMERKEN

Black Exterior Pack
Vast glazen panoramadak
Premium LED-koplampen met signature-
dagrijverlichting
Privacy glas
20" 5-Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 5068’ 
in Gloss Black

EXTERIEURKENMERKEN

Koplampen met schemersensor
Richtingaanwijzers met tiptoetsfunctie voor 
3x richting aangeven
LED-achterlichten
Mistachterlicht
Automatisch in hoogte verstelbare koplampen
Uitschakelvertraging koplampen
Onderste bumperblade in Gloss Black
Kunststof panelen op onderzijde portieren in 
Gloss Black
Achterbumper met achterskirt in Gloss Black
Dak in carrosseriekleur
Achterspoiler
Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare 
buitenspiegels met memoryfunctie, 
automatisch dimmend aan bestuurderszijde, 
met instapverlichting.
Uitklapbare, verzonken portiergrepen
Akoestisch gelaagde voorruit
Extra warmtewerende voorruit
Ruitenwissers met regensensor
Achterruitverwarming met timer
Hogedruk koplampsproeiers

VELGEN EN BANDEN

Tyre Repair System
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

INTERIEURUITVOERING

Keyless Start met Start-/Stopknop
2-Zone climate control
Interieurverlichting
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
Interieurverlichting in hemelconsole
LED-leeslampjes achterin
Zonnebrilhouder in hemelconsole
Vaste armsteun vóór met opbergvak
Bekerhouders voor- en achterin
Opbergruimte onder achterbank
Middenarmsteun achter
Luchtkwaliteitssensor

ZITPLAATSEN EN INTERIEURAFWERKING

Sportstoelen met bekleding in DuoLeather
12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen 
met memoryfunctie en 2-voudig handmatig 
verstelbare hoofdsteunen
Met leder bekleed stuurwiel met dubbele 
afwerking voor stuurwielrand
Interieurafwerking in Gloss Black houtfineer
Hemelbekleding in Ebony Morzine
Metalen dorpellijsten met ‘JAGUAR’ 
woordmerk
Achterbank, in drie delen neerklapbaar 
(40:20:40), met middenarmsteun

DYNAMIEK

All Wheel Drive (AWD)
All Surface Progress Control (ASPC)
Hill Launch Assist
JaguarDrive Control
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)
Open differentieel met Torque Vectoring 
by Braking
Dynamic Stability Control
Wielophanging met schroefveren
Niet-actieve wielophanging
Elektromechanisch gestuurde parkeerrem 
(EPB)
Low Traction Launch
Enhanced Brake Regeneration
Actieve lamellen

GEBRUIKSGEMAK

Opbergvak vóór
Jaguar Smart Key System™ met Keyless Entry
Elektrische interieurvoorverwarming
Afsluitbaar dashboardkastje
Bevestigingsogen in bagageruimtevloer
Bevestigingshaken in bagageruimte

INFOTAINMENT

Pivi Pro, inclusief Connected Navigation Pro
Interactive Driver Display
Online Pack met data-abonnement1
Apple CarPlay®2
Android Auto™3
Remote4

Meridian™ audiosysteem
AM/FM-tuner
DAB+-tuner5
Bluetooth-connectivity
Spraakbediening
Aansluitingen – 3 x 12V, 5 x USB

BESTUURDERSONDERSTEUNING

Emergency Braking
Cruise control en Speed Limiter
Driver Condition Monitoring
Traffic Sign Recognition met Adaptive 
Speed Limiter
Lane Keeping Assist
Achteruitrijcamera
Park Distance Control (PDC) vóór en achter

OPLADEN EN VEILIGHEID

11 kW driefasen boordlader
Laadkabel voor openbare AC-laadpaal en 
AC-thuislader (Modus 3)
Emergency Brake Assist (EBA)
6 airbags
Secure Tracker (met abonnement voor 
12 of 36 maanden)6
Anti-diefstalalarm met beveiliging van 
carrosserie en interieur, zelfinschakelende 
startonderbreker, hellingshoekdetectie 
en noodstroombatterij6
Elektrisch bediende kindersloten 
op achterportieren
Geluidssignaal bij niet dragen 
veiligheidsgordels

STANDAARDUITRUSTING JAGUAR I-PACE BLACK

SPECIFICATIES

1Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Alleen i.c.m. 
compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in 
uw land. Zie https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor meer informatie.  3Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. 
De diensten die worden aangeboden door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw land. Zie https://www.android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer 
informatie.  4Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden gedownload uit de 
Apple App Store/Google Play Store.  5Per land verschillend.  6Secure Tracker moet worden geactiveerd. Verbinding met een mobiel netwerk is vereist. Secure Tracker is inclusief een 
service-abonnement van 12 maanden in België en 36 maanden in Nederland. Secure Tracker Pro is inclusief een service-abonnement van 12 of 36 maanden in België en 36 maanden in 
Nederland. Kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode.

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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan zijn afhankelijk van de markt. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. 
Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden gegarandeerd. 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.

Meridian is een gedeponeerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. 
App Store is een handelsmerk van Apple Inc. 
Google Play Store is een handelsmerk van Google LLC.

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.
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Configureer uw I-PACE op jaguar.com

SES HSE

KIES UW UITVOERING

SPECIFICATIES
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S SE HSE
LICHTMETALEN VELGEN

18" 15-Spoke ‘Style 1022’ lichtmetalen velgen in 
Gloss Sparkle Silver

20" 6-Spoke ‘Style 6007’ lichtmetalen velgen in 
Gloss Sparkle Silver

20" 5-Spoke ‘Style 5068’ lichtmetalen velgen in 
Gloss Dark Grey & Contrast Diamond Turned Finish

VERLICHTING

LED-koplampen Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

Hogedruk koplampsproeiers

Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

Hogedruk koplampsproeiers

GEBRUIKSGEMAK

Handmatig bediende achterklep

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels 
met instapverlichting

Elektrische achterklepbediening

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels 
met memoryfunctie, automatisch dimmend aan 
bestuurderszijde, met instapverlichting

Handsfree elektrische achterklepbediening

Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels 
met memoryfunctie, automatisch dimmend aan 
bestuurderszijde, met instapverlichting

ZITPLAATSEN

Sportstoelen met bekleding in Luxtec

8-voudig elektrisch en handmatig verstelbare voorstoelen

Sportstoelen met bekleding in DuoLeather

12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met 
memoryfunctie en 2-voudig handmatig verstelbare 
hoofdsteunen

Sportstoelen met bekleding in Windsor leder

16-voudig verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen 
met memoryfunctie en verwarmbare buitenste 
zitplaatsen achterbank

INFOTAINMENT

Pivi Pro inclusief Connected Navigation Pro

Online Pack met data-abonnement1

Interactive Driver Display

Meridian™ audiosysteem

Apple CarPlay®2

Android Auto™3

Remote4

Pivi Pro inclusief Connected Navigation Pro

Online Pack met data-abonnement1

Onderste 5,5" touchscreen

Interactive Driver Display

Meridian™ audiosysteem

Apple CarPlay®2

Android Auto™3

Remote4

Pivi Pro inclusief Connected Navigation Pro

Online Pack met data-abonnement1

Onderste 5,5" touchscreen

Interactive Driver Display

Head-Up Display

Meridian™ Surround Sound audiosysteem

Apple CarPlay®2

Android Auto™3

Remote4

BESTUURDERSONDERSTEUNING

Emergency Braking

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Driver Condition Monitoring

Cruise control en Speed Limiter

Lane Keeping Assist

Achteruitrijcamera

Park Distance Control (PDC) vóór en achter

Emergency Braking

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Driver Condition Monitoring

Cruise Control en Speed Limiter

Lane Keeping Assist

Achteruitrijcamera

Park Distance Control (PDC) vóór en achter

Blind Spot Assist Pack omvat: Blind Spot Assist, 
Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor

Emergency Braking

Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter

Driver Condition Monitoring

Lane Keeping Assist

Achteruitrijcamera

Park Distance Control (PDC) vóór en achter

Blind Spot Assist Pack omvat: Blind Spot Assist, 
Rear Traffic Monitor, Clear Exit Monitor

Driver Assist Pack omvat: Adaptive Cruise Control 
met Steering Assist, Driver Condition Monitoring en 
Rear Collision Monitor

SPECIFICATIES

1Fair Use-beleid mogelijk van toepassing. Standaard abonnement van 1 jaar dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar Land Rover dealer geadviseerde aanloopperiode.  2Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is 
voorbereid voor Apple CarPlay. De diensten die worden aangeboden door Apple CarPlay zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw land. Zie https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay voor 
meer informatie.  3Alleen i.c.m. compatible smartphones. Uw auto is voorbereid voor Android Auto. De diensten die worden aangeboden door Android Auto zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van functies in uw land. 
Zie https://www.android.com/intl/en_uk/auto/ voor meer informatie.  4Remote omvat een abonnement dat kan worden verlengd na de door uw Jaguar dealer geadviseerde aanloopperiode. De Remote App moet worden 
gedownload uit de Apple App Store/Google 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.

Pivi- en InControl-functies, opties, diensten van derden en de beschikbaarheid daarvan verschillen per land. Vraag uw Jaguar dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Dekking van mobiele netwerken kan niet overal worden 
gegarandeerd. 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.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
App Store is een handelsmerk van Apple Inc.
Google Play Store is een handelsmerk van Google LLC.
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CONFIGUREER UW I-PACE
KIES UW EXTERIEUR
Dit is de plek waar u begint met het creëren van uw eigen I-PACE. Kies kleuren voor de carrosserie en het dak, 
selecteer de optie packs die bij u passen en rond dit af met de velgen die hier perfect op aansluiten.

KIES UW DAK

Dak in carrosseriekleur Dak in contrastkleur Black1 2 Vast panoramadak

Configureer uw I-PACE op jaguar.com

1Niet beschikbaar i.c.m. vast panoramadak.  2Niet beschikbaar met lakkleuren Narvik Black, Santorini Black of Farallon Pearl Black.

Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van het belastingbeleid in uw land. Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Jaguar dealer.
SPECIFICATIES
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KIES UW LAKKLEUR

Yulong White (Metallic)Fuji White (Solid)

Portofino Blue (Metallic)

Caesium Blue (Metallic)

Borasco Grey (Metallic)

Aruba (Premium metallic)

Farallon Pearl Black (Premium metallic)

Indus Silver (Metallic)

Santorini Black (Metallic)

Firenze Red (Metallic)

Caldera Red (Solid)

SPECIFICATIES

Eiger Grey (Metallic)
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KIES UW LICHTMETALEN VELGEN

18" 15-Spoke ‘Style 1022’
in Gloss Sparkle Silver

20" 5-Split Spoke ‘Style 5070’
in Polished Technical Grey

20" 5-Spoke ‘Style 5068’
in Gloss Black

18" 5-Split Spoke ‘Style 5055’
in Gloss Dark Grey & 

Contrast Diamond Turned Finish

20" 6-Spoke ‘Style 6007’
in Gloss Dark Grey & 

Contrast Diamond Turned Finish

22" 5-Spoke ‘Style 5069’
in Gloss Black & 

Contrast Diamond Turned Finish 
met inzetten in Carbon Fibre*

20" 5-Spoke ‘Style 5068’
in Gloss Dark Grey & 

Contrast Diamond Turned Finish

22" 5-Split Spoke ‘Style 5056’
in Gloss Dark Grey & 

Contrast Diamond Turned Finish*

20" 6-Spoke ‘Style 6007’
in Gloss Sparkle Silver

*Alleen beschikbaar i.c.m. elektronisch gestuurde luchtvering.

Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van het belastingbeleid in uw land. Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Jaguar dealer. SPECIFICATIES
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KIES UW PACK

Black Exterior Pack
Voeg een stealth-uitstraling toe aan het prachtige design van de I-PACE met deze elementen 
in Gloss Black. Inclusief omlijsting van zijruiten in Gloss Black, grille en omlijsting in Gloss Black, 
en buitenspiegelkappen in Narvik Black. Badges in Black maken de uitstraling compleet.

Bright Exterior Pack
Een uitstekend voorbeeld van het luxueuze karakter van de I-PACE. Dit pack omvat een afwerking 
in Chrome voor details van de grille, de buitenspiegelkappen, de omlijstingen van de zijruiten en 
de achterdiffuser.

SPECIFICATIES
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KIES UW INTERIEUR

Maak uw I-PACE uniek door uw persoonlijke interieurstyling te creëren, uw ideale 
stoelen te specificeren en de bekledingsmaterialen en kleurencombinaties te kiezen.

SPORTSTOEL PERFORMANCE-STOEL

Windsor leder

DuoLeather

Luxtec

DuoLeather

Premium stof

Windsor leder

Configureer uw I-PACE op jaguar.com

KIES DE STIJL EN BEKLEDING VAN UW STOELEN
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KIES UW HEMELBEKLEDING

KIES UW INTERIEURAFWERKING

KIES UW INTERIEURKLEUREN

Ebony/Ebony Siena Tan/Ebony

Light Oyster Morzine

Gloss Black houtfineer

Light Oyster Suedecloth

Gloss Charcoal Ash houtfineer

Light Oyster/Ebony Dapple Grey premium stof/Suedecloth

Ebony Morzine

Monogram aluminium

Mars Red/Ebony

Ebony Suedecloth

Aluminium Weave Carbon Fibre

Niet alle stoelmaterialen zijn beschikbaar in alle kleurencombinaties. Ga naar jaguar.com voor meer informatie en voor het configureren van uw interieur.
SPECIFICATIES
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KIES UW EXTERIEUROPTIES EN JAGUAR ACCESSOIRES

Head-Up Display Fietsdrager voor montage op achterzijde

OPTIES (AF-FABRIEK) – BIJ BESTELLEN VAN AUTO
• Premium LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

• Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting

• Dynamische richtingaanwijzers

•  Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, 
automatisch dimmend aan bestuurderszijde, met memoryfunctie 
en instapverlichting

• Privacy glas

• Achterspoiler op achterklep

• Omlijsting zijruiten in Gloss Black

•  HomeLink® (geïntegreerd afstandsbedieningssysteem 
voor garagedeur, tuinhek, etc.)

• Elektrische achterklepbediening

• Handsfree elektrische achterklepbediening

• 3D Surround Camera (zie pagina 25)

• Blind Spot Assist Pack (zie pagina 25)

• Driver Assist Pack (zie pagina 26)

• Park Assist Pack (zie pagina 25)

• Head-Up Display (zie pagina 19)

• Elektronisch gestuurde luchtvering (zie pagina 15)

•  JaguarDrive Control met Adaptive Surface Response (AdSR) 
(zie pagina 15)

• Adaptive Surface Response (zie pagina 15)

• Secure Tracker Pro (zie pagina 23)

JAGUAR ACCESSOIRES – MONTAGE DOOR DEALER
• Fietsdrager voor montage op achterzijde

• Bagagebox

• Watersportartikelendrager

• Ski-/snowboarddrager

• Fietsdrager met wielbevestiging

• Fietsdrager met voorvorkbevestiging

• Fietsdrager voor montage op achterzijde

• Spatlappen

• Afneembare trekhaak

Geselecteerde opties kunnen de efficiency en de prijs van de auto beïnvloeden, afhankelijk van het belastingbeleid in uw land. Configureer uw auto op jaguar.com of vraag uw Jaguar dealer om meer informatie.

Functies en beschikbaarheid kunnen verschillen per land en per uitvoering. Zie voor uitgebreide informatie de Prijs- en specificatielijst of neem contact op met uw Jaguar dealer.

KIES UW OPTIES EN JAGUAR ACCESSOIRES

U kunt uw I-PACE personaliseren met opties af-fabriek, die u selecteert op het moment van bestellen, en met Jaguar accessoires. 
Deze kunnen worden gemonteerd voor of na de aflevering van uw nieuwe auto door de Jaguar dealer. Ga voor een volledig overzicht van 
alle opties naar jaguar.com en configureer uw persoonlijke I-PACE. Meer informatie over alle Jaguar accessoires vindt u op gear.jaguar.com

Configureer uw I-PACE op jaguar.com

Matrix LED-koplampen met signature-dagrijverlichting Privacy glas

SPECIFICATIES
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KIES UW INTERIEUROPTIES EN JAGUAR ACCESSOIRES
OPTIES (AF-FABRIEK) – BIJ BESTELLEN VAN AUTO
• ClearSight-achteruitkijkspiegel

• Metalen dorpellijsten met verlichting en ‘JAGUAR’ woordmerk

• Interieurverlichting/Premium interieurverlichting (zie pagina 11)

• Meridian™ 3D Surround Sound audiosysteem (750 W) (zie pagina 19)

• Draadloze telefoonoplader met signaalversterker*

• Cold Climate Pack

• Technology Pack

• Convenience Pack

• Premium Interior Upgrade Pack

• Ionisatie van interieurlucht met PM2.5-filter (zie pagina 11)

• 4-Zone climate control

• Smokers Pack

JAGUAR ACCESSOIRES – MONTAGE DOOR DEALER
• Premium vloermatten

• Rubber vloermatten

• Bagagevangnet

• Premium bagagevloermat

• Bagagebevestigingssysteem

• Rubber bagagevloermat

• Bagageruimte-organiser

• Sport pedaalcovers

• iPhone Connect & Charge Dock

• Click & Play

• Click & Hang

• Click & Hook

• Kinderzitjes

•  Pet Care and Access Pack met: bagagevangrek van vloer tot dak, 
quilted beschermhoes voor bagageruimte, oploopplank voor huisdieren 
en draagbaar afspoelsysteem

• Zonnescherm voor glazen panoramadak

• Bumperbescherming

• Bagagevloernet

• Flexibele bagagebevestiging

• Inklapbare organiser

4-Zone Climate Control

Pet Care and Access Pack Zonnescherm voor glazen panoramadak

Click & Hang

Draadloze telefoonoplader met signaalversterker Meridian™ 3D Surround Sound audiosysteem (750 W)

SPECIFICATIES

*Alleen i.c.m. compatible smartphones.

Meridian is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd.
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THE WORLD OF JAGUAR
Uw Jaguar biedt een rijbeleving met instinct voor prestaties, verfijnd door tientallen jaren van innovatief design en vakmanschap. 
Vermogen en wendbaarheid zijn gecombineerd met élégance en stijl, met een ongeëvenaarde auto als resultaat. Als eerbetoon 
aan alles waar Jaguar voor staat, hebben wij een programma Jaguar experiences, publicaties en de Jaguar Lifestyle Collection 
gecreëerd. Het hoogtepunt wordt gevormd door onze terugkeer op het circuit met Jaguar Racing. Welkom in de wereld van 
The Art of Performance.

EXPERIENCE DRIVES JAGUAR LAND ROVER ICE ACADEMY

Geniet van autorijden van een heel ander niveau, met de Jaguar Land Rover Ice Academy. 
Uw rijvaardigheid wordt op de proef gesteld op enkele van de zwaarste en meest 
uitdagende parcours ter wereld, gesitueerd op een aantal van de vele bevroren meren 
in Arjeplog, Zweden. Het biedt u de zeldzame mogelijkheid om met de auto over het ijs 
te dansen en driftend de spannendste bochten te nemen, onder de bekwame leiding van 
onze instructeurs. Ontdek zelf, in extreme omstandigheden, de opwindende capaciteiten 
van de nieuwste Jaguar en Land Rover modellen.

jaguar.com/ice-academy

Er is geen betere manier om het elan van Jaguar te begrijpen dan door zelf met 
onze auto’s te rijden. Jaguar Experience biedt een programma unieke mogelijkheden 
om te ontdekken hoe het voelt om de adembenemende prestaties van onze Jaguar 
modellen te ontketenen. Kom naar een van onze Experience Centres of neem deel 
aan de Art of Performance Tour. Er wacht u een ongeëvenaarde beleving.

jaguar.com/experience

THE WORLD OF JAGUAR
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SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Met uitmuntende prestaties, toonaangevende technologie en ongeëvenaarde luxe is 
Jaguar het summum van design en techniek. Special Vehicle Operations gaat nog een 
stap verder. De exclusieve uitvoeringen en gelimiteerde collector’s editions, voorzien 
van SV-badge, vormen het absolute hoogtepunt van het programma Jaguar modellen, 
en bieden de ultieme combinatie van kracht en prestaties.

jaguar.com/svo

Volg ons op:

THE WORLD OF JAGUAR

ABB FIA FORMULA 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 in 
de Formule E, is het circuit onze testbaan. Formule E biedt de perfecte 
testomstandigheden voor elektrische autotechnologie in een high performance 
omgeving. De racekampioenschappen versnellen de ontwikkeling van de 
elektrische aandrijftechnologie van Jaguar. Elke race in de Formule E helpt 
de ingenieurs van Jaguar om betere elektrische auto’s te maken.

jaguar.com/jaguar-racing
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JAGUAR LIFESTYLE COLLECTION

Ons nieuwste programma kleding en lifestyle-accessoires is geïnspireerd door 
Jaguar’s rijke erfgoed, race-expertise en iconisch design. Deze exclusieve en 
fraai uitgevoerde collectie weerspiegelt de stijl en prestaties waar Jaguar om 
bekend staat.

jaguar.com/collection

Dit is ons eigen dynamische, eigentijdse en cosmopolitische magazine. Neem 
een kijkje achter de schermen bij Jaguar en ontdek onze toewijding aan design, 
prestaties en innovatie. Ons magazine biedt eveneens interessante artikelen over de 
wereld van luxe, 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.

jaguar.com/magazine

JAGUAR MAGAZINE

Volg ons op:

THE WORLD OF JAGUAR

https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html
https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/i-pace/47rac
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Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry, 
CV3 4LF, United Kingdom

Registered in England Number: 1672070

jaguar.com

© Jaguar Land Rover Limited 2021

*Voor de 90 kWh accu van de I-PACE geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km (afhankelijk van 
hetgeen het eerst wordt bereikt). U kunt aanspraak maken op deze garantie indien er sprake is van 
een fabricagefout of indien een officiële Jaguar dealer vaststelt dat de State of Health van de accu 
is afgenomen tot minder dan 70 procent.

Meridian™ is een geregistreerd handelsmerk van Meridian Audio Ltd. Trifield™ en het ‘three fields’-logo zijn 
geregistreerde handelsmerken van Trifield Productions Ltd. Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom 
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie. 
iPhone is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Android™ is een geregistreerd handelsmerk van 
Google Inc. Het navigatiesysteem moet altijd op een dusdanige manier worden gebruikt dat dit geen 
negatieve invloed heeft op het rijgedrag van de bestuurder, noch de veiligheid van andere weggebruikers 
in gevaar brengt. HomeLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Gentex Corporation.

GETOONDE AUTO OP VOOR- EN ACHTERPAGINA: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES 
GETOONDE AUTO LINKS: I-PACE HSE IN EIGER GREY, UITGEVOERD MET OPTIES

JAGUAR CARE

De I-PACE 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 I-PACE tot een van 
de laagste in zijn klasse. Ga voor meer informatie over Jaguar Care voor de I-PACE naar: 
jaguar.com/jaguarcare

ACCUGARANTIE

Voor extra gemoedsrust geldt voor de 90 kWh accu van uw I-PACE een garantie van 8 jaar 
of 160.000 km*.

ORIGINELE ONDERDELEN

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

FLEET & BUSINESS

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 mogelijkheden 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 I-PACE. 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 Insurance voor uw I-PACE.

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

BELANGRIJK
Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van 
het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen 
te updaten om de specificaties van modeljaar 2022 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator 
en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor 
modeljaar 2022. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. 
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. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

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 Land Rover behoudt zich het recht voor kleuren en/of bekledingen te 
wijzigen dan wel uit het programma te nemen. Beschikbaarheid van kleuren kan variëren per land. 
Uw dealer informeert u graag over de beschikbare kleuren/bekledingen. Aan deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

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.

https://www.jaguar.nl/retailer-locator/index.html
https://buildyour.jaguar.nl/jag2/r/model/_/nl_nl/i-pace/47rac
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*Inhoud (VDA-norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).  **Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. 
†Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.  ††Inclusief een bestuurder van 75 kg en alle vloeistoffen.  ‡De hier vermelde 
waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-
omstandigheden kunnen verschillen. CO2-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, 
gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze 
afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2022 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over 
specificaties voor modeljaar 2022. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. 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. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door 
te voeren zonder kennisgeving vooraf.

AANDRIJFLIJN EV400

Vermogen 294 kW / 400 pk

Accu 90 kWh

Aandrijving AWD

REMSYSTEEM

Remmen vóór Geventileerde schijfremmen

Diameter remschijven vóór (mm) 350

Remmen achter Geventileerde schijfremmen

Diameter remschijven achter (mm) 325

Parkeerrem Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter

GEWICHTEN†

Gewicht vanaf†† (kg) 2.208

Maximum toelaatbaar gewicht (kg) 2.670

Maximum toelaatbaar gewicht op vooras (kg) 1.320

Maximum toelaatbaar gewicht op achteras (kg) 1.450

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) 75

PRESTATIES

 WLTP-actieradius‡

Laag km 534 - 618

Middelhoog km 505 - 604

Hoog km 446 - 518

Extra hoog km 320 - 361

Gecombineerd km 409 - 470

WLTP-verbruik‡

Laag kWh/100 km 16,8 - 19,1

Middelhoog kWh/100 km 17,2 - 20,2

Hoog kWh/100 km 20,0 - 23,0

Extra hoog kWh/100 km 28,7 - 32,2

Gecombineerd kWh/100 km 22,0 - 25,1

CO2-emissies (g/km) 0

Topsnelheid (km/h) 200

Acceleratie 0-100 km/h (s) 4,8

Hoogte auto
Met dakantenne 1.566 mm

Hoofdruimte
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
standaard dak 994 / 961 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met 
vast panoramadak 1.013 / 968 mm

Beenruimte
Maximum beenruimte vóór 1.040 mm 
Maximum beenruimte achter 890 mm

Inhoud bagageruimte
Hoogte 732 mm, breedte 1.244 mm 
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.060 mm

Achterbank omhoog
Lengte op vloerniveau 967 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij 
VDA-norm* 505 liter, bruto** 656 liter

Achterbank neergeklapt
Lengte op vloerniveau 1.797 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij 
VDA-norm* 1.163 liter, bruto** 1.453 liter

Draaicirkel
Tussen stoepranden 12,35 m
Tussen muren 12,75 m
Stuuromwentelingen 2,52

TECHNISCHE GEGEVENS

Configureer uw I-PACE op jaguar.com
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